– helpompaa pysäköintiä!
Kauppakeskus Karusellissa on vuorokaudessa ajoneuvokohtainen kahden
(2) tunnin maksuton pysäköinti. Vuorokausi alkaa aina kello 00.00 ja päättyy
kello 23.59. Pysäköintiajan voit käyttää monessa osassa.
Voit tarkistaa pysäköintiajan keston maksuautomaatilla. Mikäli pysäköintiaikasi ylittää kaksi tuntia vuorokauden aikana, maksat pysäköinnistä vain
ylimenevän osuuden. Käytettävissäsi on useita maksamisvaihtoehtoja. Jos
pysäköintiaikasi jää alle kahden tunnin vuorokaudessa, voit ajaa suoraan ulos.

Näin Autopay toimii
Autopay siirtää puomit ja pysäköintiliput historiaan. Tietysti joudut edelleen
maksamaan pysäköinnistä.

Aja sisään
Kamerat lukevat autosi rekisterinumeron. Pysäköinnistä veloittaminen
alkaa. Pysäköintilippua tai
ennakkomaksua et tarvitse.

Kaikessa rauhassa
Vieraile kauppakeskus Karusellissa
kaikessa rauhassa. Pysäköinnistä
ei tarvitse olla huolissaan, me emme
kirjoita pysäköintivirhemaksuja.

Aja ulos
Kun ajat ulos, kamerat lukevat autosi
rekisterinumeron. Pysäköinnistä
veloittaminen päättyy.

Useita tapoja maksaa
Käännä ja tutustu maksutapoihin »
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– viisi maksamisvaihtoehtoa
Pysäköinnin maksamiseen tarvitset auton rekisterinumeron (kohdat 1-4).

1. Maksaminen maksuautomaatilla
Ennen kuin poistut pysäköintialueelta voit maksaa pysäköinnin
maksukortilla maksuautomaattiin. Maksuautomaatilla syötä
autosi rekisterinumero, seuraa näytön ohjeita ja maksa pysäköinti.
Maksun jälkeen sinulla on 15 minuuttia aikaa ajaa ulos.

2. Maksa verkossa 48 tunnin kuluessa
Vältä jonot maksuautomaatilla! Voit maksaa pysäköinnin ilman
lisämaksua maksukortilla verkossa osoitteessa www.autopay.io.
Pysäköintimaksu tulee olla maksettu 48 tunnin kuluessa siitä,
kun olet ajanut ulos pysäköintialueelta. Tarkistathan, että verkkomaksaminen on sallittu maksukortilla omasta verkkopankistasi.

3. Mobiilimaksaminen
Voit ostaa pysäköinnin EasyPark-sovelluksella, kun olet pysäköinyt
autosi. Pysäköinti päättyy automaattisesti ajaessasi ulos alueelta.
EasyPark-alue 723. Lue lisää www.easypark.fi.

4. Maksa automaattisesti
Halutessasi voit rekisteröityä Autopay-käyttäjäksi maksuautomaatilla tai osoitteessa www.autopay.io. Kun rekisteröit profiiliisi
maksukortin, maksat automaattisesti tulevat pysäköintimaksut
toteutuneen pysäköintiajan mukaan. Tämän jälkeen ajat vain
sisään ja ulos kohteesta. Saat kuitit verkossa toimivaan profiiliisi.

5. Maksa laskulla
Jos et käytä muita maksamisvaihtoehtoja, saat meiltä laskun*.
Silloin pysäköintimaksuun lisätään laskutuslisä 5 €, joten
suosittelemme, että käytät jotain muuta vaihtoehtoa.
* Laskutusta varten ajoneuvon omistaja-/haltijatiedot tarkistetaan Liikenteen turvallisuusvirastolta Trafilta. Laskuvaihtoehto on käytössä vain niiden ajoneuvojen kohdalla, joiden
haltija- ja/tai omistajatiedot on saatavilla Trafin tietokannasta.
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