
Parking Q-Park P+R - Jean Bertin - Montigny-Le-Bretonneux

Adres : Avenue Lunca 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

Vrije doorgangshoogte : 1,90 m

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

  Toegang tot de parking 

 Vanaf de A12 (vanuit Parijs) : Afrit Saint Quentin-en-Yvelines / Montigny-Le-Bretonneux > Rotonde van de 
Place de la Paix Céleste, volg richting Centre commercial Régional > na de brug > Sla links af, neem de 
D10 - richting Versailles, volg 600 m > Op de rotonde 3e afrit avenue Paul Delouvier/D10 > Volg 350 m 
en sla rechts in op de Avenue de Lunca > de ingang van de parking ligt op uw rechterkant

 Vanaf de D10 (vanuit Parijs) : Op de rotonde rechtdoor op avenue Paul Delouvier/D10 > Volg 350 m en 
sla rechtsaf op Avenue de Lunca > de ingang van de parking ligt op uw rechterkant

GPS-gegevens : 48.789024 / 2.045263

  Kaart

NAAR DE PARKING!

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA

https://goo.gl/maps/x2gYL


Parkeerplaatsen voor gehandicapten

Parkeerplaatsen motorfietsen

Welkom bij LPG-voertuigen

Openbaar vervoer

Station vlakbij

Hartdefibriliator

Kinderwagen

Paraplu

Lift

Gratis kranten

Winkelcentrum

Videobewaking 24u/24

Werking van Q-Park Résa

  Aankomen in de parking

Als u aan de inritzuil van de parking aankomt (op het voorziene uur van uw reservatie), houd dan de QR 
code die u bij uw reservatie kreeg voor de optische lezer. Het ticket voor uw bestelling wordt uitgeprint. 
Neem het uit de machine en houdt het bij want u zal het nodig hebben om de voetgangerstoegang te 
openen bij uw terugkeer. Parkeer uw voertuig waar u dat wenst, behalve op voorbehouden plaatsen.

Bij laattijdige aankomst, duwt u op de oproepknop op de nachtzuilen om de bediende van wacht te 
contacteren. Deze zal de poort openen zodat u tot de toegangsbarelen kunt rijden.

  Beveiligde voetgangersingang

Om bij uw terugkeer toegang te krijgen, voert u de persoonlijke code met 6 cijfers op uw parkeerticket in 
op het klavier naast de toegangsdeur voor voetgangers.

  Indien nodig

Druk op de belknop aan de betaalautomaat of aan de slagboom van de in-of uitritten om  24u/24 in 
contact te komen met een operator.

  In de nabijheid

Transilien Treinstation/RER C :   2 min (60 m)

SQY Ouest Winkelcentrum :   5 min (400 m)

City Museum :   15 min (800 m)

Wielerbaan :   15 min (800 m)

 

   Diensten

Quality in parkingwww.qpark-resa.fr

R ÉSA


