INSTRUKCJA OBSŁUGI
CHOWANIE BAGAŻU:
1. Przed włożeniem bagażu do schowka sprawdź czy panel sterujący szafki (LED) ma zapaloną zieloną diodę,
co sygnalizuje, że szafka jest wolna i sprawna oraz czy w zamku znajduje się klucz.
2. Włóż bagaż do schowka i zamknij drzwiczki, sprawdzając czy żaden z elementów bagażu nie został przytrzaśnięty,
co może spowodować zacięcie się drzwi i problemy z ich otwarciem.
3. Opłać kwotę za przechowywanie bagażu zgodnie z cennikiem za pierwsze 24 godziny.
Kwota jaką należy uiścić, wyświetlona jest również na panelu szafki (LED).
OPŁACIĆ SCHOWEK/ SKRYTKĘ/ SZAFKĘ MOŻNA ZA POMOCĄ:
a) Gotówki - wrzucając odpowiedni nominał monet: 1, 2, 5 zł PLN, w wyznaczone miejsce na panelu szafki.
b) Monet: 1, 2, 5 zł PLN i karty płatniczej zbliżeniowej. Jeżeli w trakcie płacenia zorientujesz się że masz niewystarczającą ilość monet, resztę
kwoty dopłać kartą płatniczą postępując zgodnie z poniższym podpunktem c).
c) Kartą płatniczą zbliżeniową, za pomocą termianalu, który znajduje się na drzwiach skrytki.
Na klawiaturze numerycznej wybierz numer szafki, za którą chcesz zapłacić, następnie zatwierdź klawiszem #.
Na wyświetlaczu (LED), pojawi się kwota jaką należy opłacić za skrytkę, zatwierdź klawiszem # .
Następnie przyłóż kartę płatniczą zbliżeniową do terminalu- gdy na jego wyświetlaczu, zostanie wyświetlona informacja, z prośbą o przyłożenie
karty.
4. Zamknij szafkę kluczem w lewo do oporu.
5. Wyciągnij klucz i zabierz go ze sobą.
WYCIĄGANIE BAGAŻU:
1. Sprawdź na wyświetlaczu (LED) czy nie trzeba uiścić dopłaty za przekroczenie podstawowego okresu przechowywania bagażu.
Jeżeli nie ma informacji o dopłacie postępuj zgodnie z punktem 3. CHOWANIE BAGAŻU.
2. Otwórz schowek kluczem w prawo do oporu.
3. Wyjmij bagaż.
UWAGA:
* Każdorazowe otwarcie skrytki po upływie 3 minut od zamknięcia, skutkuje zakończeniem podstawowego- 24 godzinnego okresu
przechowywania bagażu i powoduje konieczność uiszczenia nowej opłaty.
* W przypadku przekroczenia podstawowego czasu przechowywania bagażu- 24 godzin, należy uzupełnić opłatę za usługę w wysokości
wskazanej na panelu zamykającym.
* Maksymalny czas przechowywania bagażu w szafce wynosi- 72 godziny. W przypadku przekroczenia tego czasu, bagaż zostanie przeniesiony do
depozytu.
* W razie problemów prosimy o kontakt z serwisem.
TEL. DO SERWISU………………………………………………………………………….
DZIĘKUJEMY ZA KORZYSTANIE Z NASZYCH SKRYTEK BAGAŻOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
W celu dokonania zapłatą kartą osoba korzystające ze Skrytki wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych niezbędnych do
dokonania płatności. Administratorem tak podanych danych będzie e-Płatności S.A.
Odmowa udzielenia zgody uniemożliwi dokonanie płatności.
Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało jedynie w celu rozliczenia płatności oraz w innych celach ustalonych przez
operatora płatności na co spółka Euro Inwest – Bis Sp. z o.o. nie ma wpływu.

