
QPARK RÉSA 

Parking Q-Park Les 4 Chemins - Vichy 

Adres: 35 rue Lucas - 03 200 VICHY 

Maximale hoogte: 1, 85 m

Aankomst/Vertrek: 24u/24, 7d/7 

1 Toegang tot de parking 

1 Vanaf het SNCF-station: steek de rotonde v66r het station over > neem de Rue Lucas> de ingang van de 
parking bevindt zich aan uw rechterzijde. 

1 Vanaf Clermont-Ferrand: neem de A71, vervolgens de A 719 > op de rotonde neemt u de derde afrit op 
Route nationale/D2209 > volg D2209 > steek de brug van L'Allier over en draai links op de Boulevard des 
Etats-Unis > sla rechtsaf op de Avenue Victoria > de ingang van de parking bevindt zich aan uw rechterzijde. 

GPS: 46.126332 / 3.421646 

1 Overzicht van de toegang 

Source des Célestins [(I 

Pôle Universitaire et 

Technologique de Vichy 

QPARK Quality in parking 

https://goo.gl/maps/NeebKbEZo5s
http://www.q-park-resa.fr/nl/


QPARK RÉSA 

Werking Q-Park Résa 

1 Aankomst in de parking 

Wanneer u aan de slagboom aankomt (op het voorziene uur van uw reservering), houdt u de OR-code voor 
de optische sensor. U kreeg deze code toegestuurd wanneer u uw reservatie voltooide. Het ticket dat 
overeenstemt met uw bestelling wordt afgedrukt. Neem uw ticket en houd het bij. U hebt dit nog nodig om 
de voetgangerstoegang te openen wanneer u terugkomt. Parkeer uw voertuig waar u wilt, behalve op de 
voorbehouden plaatsen. 

Indien u laat aankomt, kunt u de oproepknop aan de palen voor nachtelijke toegang gebruiken om contact 
op te nemen met de medewerker van wacht. Hij zal de poort openen zodat u kunt doorrijden naar de 
slagbomen. 

1 Beveiligde toegang voor voetgangers 

Wanneer u bij terugkomst de parking wilt binnenstappen, moet u uw parkeerticket in de lezer invoeren naast de 
deur van de voetgangerstoegang. 

1 Verlaten van de parking 

Voer uw ticket in de uitrijpaal in om te parking te verlaten. Indien u vroeger aankwam of later vertrekt, kan dit 
verschil worden betaald aan de betaalautomaten of aan de uitrijpalen met een creditcard of een Total GR-kaart. 

1 Indien nodig 

Druk op de oproepknop van de betaalautomaten of de inrij- of uitrijpalen. Er is steeds een medewerker van wacht 
ter beschikking. 

1 ln de buurt 

Winkelcentrum Les 4 Chemins (boven de parking): 

Bioscoop Elysée Palace (boven de parking): 

Grand Marché Couvert: 

Opéra: 

1 Onze diensten 

Plaatsen voor personen 
met beperkte mobiliteit 

Defibrillator 

Parkeerplaatsen voor motor 

Voertuigen op LPG 
welkom 

Paraplu 

Winkelcentrum 

111 min(l m) 

1 min (1 m) 

* 7 min (550 m)

* ...

B Lift 

n lnformatie 

� 24u/24 videobewaking 

QPARK Quality in parking 

http://www.q-park-resa.fr/nl/
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