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Secure Parking
Poleg našega centra za tovorna 
vozila v mestu Padborg se nahaja, 
kot prvo na Danskem, nadzorovano 
varno parkirišče za avtobuse in 
tovornjake, ki se imenuje Circle K 
Secure Parking.

Secure 
Parking



Mednarodno varnostno certificiranje
V kraju, ki ima zdaj edini v severni Evropi mednarodni varnostni certifikat 
ESPORG*, se lahko nahaja do 50 tovornih vozil na 7.000 kvadratnih 
metrov velikem, ograjenem območju. Na zemljišče je mogoče priti le 
prek zapornic, navojnih vrat in sistema cestninjenja. Zemljišče je pod 
stalnim video nadzorom z 20 kamerami, registrske številke vseh vozil pa 
se skenirajo pri uvozu in izvozu. Certifikat ESPORG z drugimi besedami 
pomeni dokumentirano varnost posebne vrste.

Zakaj je Varno parkirišče potrebno?
Na žalost je zaznano povečanje kriminala usmerjenega proti prevozništvu 
v obliki dvigajočega se števila napadov, ropov, kraje vozil in še posebej 
tatvin iz parkiranih tovornjakov. V evropskem obsegu znaša ocenjena 
letna škoda na tem področju 8,2 miliarde Evro. Na kratko, narašča potreba 
za parkiranje pod varovanimi pogoji v času mirovanja ter za varovanje 
vrednih tovorov preko noči. Prostor je poleg tega certificirala organizacija 
ESPORG* kot prvo varno parkirišče v severni Evropi.

Zakaj Padborg?
Padborg se samoumevno ponuja kot lokacija ob upoštevanju tranzitnega 
prometa in koncentracije tovornih terminalov. Dodatno je postajališče 
Padborg opremljeno z vsemi potrebnimi zmogljivostmi, kot so 
samopostrežna restavracija, posebni prostori za voznike, kopalnice in 
brezžični priklop na splet. 

Cena za Varno parkirišče?
Plačilo se opravi v trgovini pred izstopom na v celoti enak način, kakor je 
poznan na primer v parkirnih hišah.

Dodatne informacije in rezervacije parkirišča www.circlek.dk/secureparking
*ESPORG: European Secure Parking Organization. www.esporg.eu

Čas Cene brez DDV Cene z DDV

Za pričeto uro 18,00 kr. / 2,46 € 22,50 kr. / 3,08 €

6 ur 70,10 kr. / 9,60 € 87,60 kr. / 12,00 €

12 ur 87,60 kr. / 12,00 € 109,50 kr. / 15,00 €

24 ur 144,00 kr. / 19,73 € 180,00 kr. / 24,66 €

Weekend (2 dni) 264,00 kr. / 36,16 € 330,00 kr. / 45,20 €

Teden (7dni) 840,00 kr. / 115,10 € 1050,00 kr. / 143,83 €

Mesec (30 dni) 2800,00 kr. / 383,60 € 3500,00 kr. / 479,45 €

Dodatek za elekrični tok na uro 8,00 kr. / 1,10 € 10,00 kr. / 1,37 €
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