PARKERINGSANLÆG
GRØNTTORVSPARKEN
Køb eller leje

FORDELAGTIG INVESTERING
hvis du køber en P-plads
Det er nu muligt at investere i en privat parkeringsplads under
Grønttorvsparken.
Centralt under Grønttorvsparkens sydlige halvdel opføres én stor parkeringskælder
med tilkørselsramper fra Paradisæblevej. Parkeringskælderen betjener hovedsagelig
de sydlige og syd-vestlige bebyggelser på Grønttorvet samt anvendes til gæsteparkering.
Grønttorvsparkens parkeringskælder vil blive administreret af OnePark på vegne af Parkeringslauget Grønttorvet.
I parkeringsanlægget vil være private parkeringspladser tæt på din bolig samt mulighed
for at leje i den øvrige del enten som beboer, medarbejder eller gæst.

Gæsteparkering

Parkeringskælderen etableres med et kamerasystem der genkender nummerpladen og som
gør parkering for dine gæster langt mere smidig.
Når dine gæster kører i p-kælderen kan en
HUSK MIG funktion gøre at gæsterne ikke skal
tænke på betaling ud over første gang, men
parkeringsafgiften vil fremadrettet blive trukket direkte via PBS, uden man skal gøre yderligere. Du kan også booke parkeringen for dine
gæster, så trækkes parkeringsafgiften fra din
konto.

Ved at investere i en privat parkeringsplads sikre du din bil en fast plads tæt på boligen
og hermed en god investering med daglig værdi for dig og for din bolig ved gensalg. Du
vil altid kunne sælge din private parkeringsplads igen, såfremt du ikke lader den handle
sammen med din bolig.
Nedkørselsramperne er placeret henholdsvis mod øst og vest, således at tilkørsel til
parkeringsanlægget kan ske hurtigst muligt efter man er kørt ind på Grønttorvet - enten
via Torveporten eller via Retortvej.
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Parkeringskælderen er designet med gode oversigts- og belysningsforhold samt
flere steder hvor sollyset trækkes ned i kælderen via lyse trappeopgange.
7 trappeopgange og 3 elevatorer servicerer parkeringskælderen, således at man
nemt kan komme til terræn.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Hvad er fordelen ved et købe frem for at leje?

Kan jeg oplade en el-bil?

Når du køber en parkeringsplads, er du sikret en fast nummereret parkeringsplads

Du kan i Grønttorvsparkens parkeringskælder købe en privat parkeringsplads med

tæt på din bolig - og skal således ikke køre parkeringsanlægget igennem for at finde

personlig elladestation, som kun du kan benytte - tillæg for egen ladestation er

ledige pladser.

25.000 kr. + forbrug.

Finansierer du selv dit køb, eller kan du opnå en fordelagtig lav finansieringsrente

Får jeg skøde på min p-plads?

i dit pengeinstitut, vil de samlede omkostninger til lån og driftsbidrag alt andet lige
være mindre, end hvis du lejer en parkeringsplads.

Nej. Du modtager et P-andelsbevis, der giver ret til en fast nummereret parkeringsplads i Grønttorvsparkens parkeringskælder. Hvis du senere sælger dit P-andelsbe-

Kan jeg sælge når som helst?

vis overtager den nye ejer retten til parkeringspladsen.

Ja, alle private parkeringspladser kan handles. Køber du en P-andel, kan du når som

Hvad koster én privat parkeringsplads?

helst frit sælge - eller anmode Parkeringslauget om at være dig behjælpelig med
salg.

Prisen er 175.000 kr pr. parkeringsplads
Tillæg for egen el-ladestation er 25.000 kr + forbrug

Kan jeg få finansieret min private parkeringsplads? Hvad skal jeg gøre for at kunne købe en parkeNår du køber en P-andel i Parkeringslauget Grønttorvet, modtager du et P-andelsringsplads?
bevis. Der er tale om et P-andelsbevis, du kan stille som sikkerhed overfor dit pengeinstitut. Du må i dialog med dit pengeinstitut aftale hvor stor en del, over hvor langt
tid og til hvilken rente, du kan finansiere din parkeringsplads.

Du kan rette henvendelse til os på mail

parkering@groenttorvet.dk og an-

mode om en købsaftale. Oplys din adresse på Grønttorvet eller din arbejdsplads på
Grønttorvet samt kontaktoplysninger. Så finder vi en plads til dig tættest muligt på

Samtidig får du et væsentligt aktiv til din bolig den dag, hvor du skal sælge. Ikke nok

din bolig eller din arbejdsplads.

med du har den daglige glæde ved selv at benytte parkeringspladsen, men du får

Alternativt henvender du dig personligt hos FB Gruppen, der vil notere din interes-

også en potentielt højere pris for din bolig, når der følger en parkeringsplads med.

Hvem driver parkeringsanlægget?
Når du køber en parkeringsplads bliver du medlem af Parkeringslauget Grønttorvet,
som varetager driften af anlægget. Du betaler som i alle andre parkeringsanlæg et
kvartårligt bidrag via PBS til drift, lys, sprinkling, varme, vedligehold og vicevært.
Bidraget er pt. på 500 kr. pr. kvartal.

se og fremsende en købsaftale.

VIL DU HELLERE LEJE EN P-PLADS?
Der er flere muligheder for leje
1. Abonnement på leje af parkeringsplads
Ønsker du at indgå en fast aftale om adgang til vores parkeringskælder skal du tegne et abonnement til
900 kr/mdr. Du vil herefter kunne parkere frit i de områder af parkeringskælderen der ikke er forbeholdt
PRIVAT parkering.
Opsigelsesperioden er løbende måned + 30 dage. Du skal tilmeldes PBS så automatisk opkrævning kan
foretages.

2. Leje efter forbrug
Bruger du ikke altid parkeringskælderen, låner en bil eller får gæster, kan du altid parkere og betale efter
timetakst.
Som beboer på Grønttorvet vil du kunne køre i parkeringskælderen med din bil uden at tænke på yderligere
betaling, hvis du er tilmeldt parkeringssystemet. Vores kamera system vil registrere den tid du parkere og
opkrævning sker over PBS, hvis du eller dine gæster opretter sig med en HUSK MIG funktion.
Du kan på forhånd booke parkering for dine gæster, således at gæsterne ikke skal tænke på betaling, men
opkrævning i stedet kommer til dig.

HVAD SKAL DU GØRE?
Det er Onepark, der administrerer udlejning af parkeringspladserne i parkeringsanlægget under Grønttorvsparken, og du skal rette henvendelse til Onepark og
bede om en lejeaftale.
Skriv til udlejning@onepark.dk eller ring på 7580
og bed om en lejeaftale til Grønttorvets Parkparkering.
Se eventuelt hjemmesiden: WWW.ONEPARK.DK

3010
Grønttorvet 6, 1 sal
2500 Valby
Tlf.: 3386 2020
Mail: parkering@groenttorvet.dk

