
 
 

www.szegedinagybani.hu    - 1 - 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kedves Leendő Partnerünk! 

Az alábbiakban felsoroljuk a bérletek és foglalt pozíciók kiosztására vonatkozó legfontosabb 

információkat: 

- A kategória pontos meghatározásához szükséges a piacon használni kívánt összes 

gépjármű, szerelvény pontos hossza centiméterben  

- A regisztrációhoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 

o Magánszemély esetén: Személyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya 

o Őstermelő esetén: Személyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya, őstermelői 

igazolvány 

o Egyéni vállalkozó esetén: Személyi igazolvány, lakcím kártya, adókártya, 

vállalkozói igazolvány vagy igazolás 

o Cég esetén: Cégkivonat, aláírási címpéldány, a képviselő személyi igazolványa, 

lakcímkártyája, meghatalmazott esetén a képviselő meghatalmazása és a 

meghatalmazott személyes okmányai 

 

Bérletek és Foglalt pozíciók kiosztásának rendje 

Időpont: 
2016.03.09. 

(Szerda) 

2016.03.10. 

(Csütörtök) 

2016.03.11.    

(Péntek) 

2016.03.12. 

(Szombat) 

2016.03.13. 

(Vasárnap) 

Csoportok: 

Tároló és 

Csarnok 

bérlők 

Minimum Éves 

bérletet, vagy 

pozíciót váltók 

Minimum Féléves 

bérletet, vagy 

pozíciót váltók 

Minimum havi 

bérletet, vagy 

pozíciót váltók 

Minimum havi 

bérletet, vagy 

pozíciót váltók 

    

*Akció! 10+2         
(10 hónap + 2 

ingyen!)  

*Akció! 5+1                   

(5 hónap + 1  

ingyen!)     

 

 Kérjük, hogy minden esetben 7:30 után érkezzen, mert a helyszínen hosszú távú várakozásra 

nincs lehetőség! Az érkezést követően kérjük, forduljon a bejáratnál lévő portaszolgálathoz, 

ahol további tájékoztatást kap az ügyintézéshez. 

A felsorolt időpontokban csak és kizárólag a megjelölt csoportok ügyintézésére van lehetőség! 

 

 *A felsorolt akciók kizárólag a márciusi bérlet és pozíció váltásokra vonatkoznak!  

http://www.szegedinagybani.hu/
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Árak: 

Kategóriák: I. Kategória 

(7,5 méterig) 

II. Kategória        
( 7,5 m - 15 m) 

III. Kategória                  

( 15 m - től ) 

Napidíj: 2.100 Ft 4.200 Ft 8.400 Ft 

*Pozíciós hely: 35.900 Ft/hó 49.900 Ft/hó Kérjük a részletekről 

Ügyfélszolgálatunkon 

érdeklődjön! 

62/ 470-365/697m. 

info@szegedinagybani.hu *Bérletes hely: 89.000 Ft/hó 129.900 Ft/hó 

 

*Bérletes hely leírása: 

 - Korlátlan számú be- és kilépés  

 - Fix pozíció (A nyitva tartás teljes ideje alatt) 

 - Hivatalos Piac nyitást megelőzően 2 órával beléphet a Piac területére 

 - 3 db rendszám rendelhető hozzá 

*Pozíciós hely leírása: 

 - Fix pozíció (A Hivatalos Piac nyitástól számítva 1 óráig tartjuk fent a pozíciót) 

 - Hivatalos Piac nyitást megelőzően 2 órával beléphet a Piac területére 

 - Belépéskor napidíj köteles 

 - 3 db rendszám rendelhető hozzá 

 

Helyszín:   Hansa-Kontakt Inv. Kft. Logisztikai központ  (Az új Piac mellett) 

                   6728 Szeged, Back Bernát utca 6.  

        (A CBA Príma 5-ös bejáratával szembeni teherbejáró) 
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