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ÚPRAVA PARKOVÁNÍ V OC GALERIE HARFA
S CÍLEM ZAJISTIT DOSTATEK PARKOVACÍCH MÍST PRO SVÉ NÁVŠTĚVNÍKY,
GALERIE HARFA UPRAVÍ OD ČERVNA PODMÍNKY PARKOVÁNÍ. VZHLEDEM
K TRVALÉMU RŮSTU NÁVŠTĚVNOSTI OBCHODNÍHO CENTRA NENÍ JIŽ
KAPACITA PARKINGU SCHOPNA USPOKOJIT ZÁJEM ŘIDIČŮ O PARKOVÁNÍ
DELŠÍ NEŽ 4 HODINY, KTERÝ SE VÝRAZNĚ ZVÝŠIL PO ZAVEDENÍ
PLACENÝCH PARKOVACÍCH ZÓN V OKOLNÍCH MĚSTSKÝCH ČÁSTECH.
Část kapacity parkingu často také obsadili návštěvníci akcí v sousední O2 areně.
Zákazníci obchodů v Galerii Harfa tak byli nuceni déle hledat volné místo
k zaparkování, v některých případech byl dokonce omezen vjezd do parkingu
obchodního centra. Vedení Galerie Harfa se proto rozhodlo upravit podmínky
parkování právě ve prospěch svých návštěvníků. Nový parkovací systém rovněž zvýší
komfort při parkování v Galerii Harfa. Rovněž bude usnadněn výjezd z parkingu –
pokud nebude překročen limit volných hodin nebo po uhrazení případného
parkovného, parkovací kamerový systém rozpozná registrační značku vozidla a bez
přiložení parkovacího lístku sám řidiči otevře závoru.
Od 1. června 2017 čekají na řidiče parkující v Galerii Harfa dva režimy parkování. V běžném
režimu zůstává po dobu prvních 4 hodin parkování zcela zdarma. Z praxe vychází, že tento
čas je pro zákazníka obchodního centra k běžnému nákupu zcela dostačující. Za každou
další započatou hodinu pak řidiči zaplatí 50 Kč. V režimu konání akce v sousední O2 areně
bude stání v Galerii Harfa po příjezdu po 16:00 zdarma jen dvě hodiny. Za každou další
započatou hodinu řidiči uhradí částku 100 Kč. Platný parkovací režim bude pro řidiče
viditelně označen u vjezdů do parkingu. Provozní doba parkingu Galerie Harfa bude od
pondělí do neděle od 06:30 do 23:30. Po ukončení akce v sousední O2 areně bude výjezd
z parkingu řidičům umožněn 60 minut po ukončení akce.
Návštěvníci zábavních konceptů, jakými jsou například DinoPark, Jatomi Fitness, Síň slávy
českého hokeje, si mohou na vyžádání v jednotlivých provozovnách parkování zdarma
prodloužit na 5 hodin. Zákazníci Automyčky Express mohou mít parkování zdarma
prodlouženo až na 8 hodin.
Případné parkovné bude možné uhradit v hotovosti nebo prostřednictvím platebních karet
v některém ze sedmi platebních automatů umístěných ve východech do parkingu.
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Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní
centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O2 arenou, patřící mezi
nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160 obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen
nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze
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a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova.
V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m.
V srpnu 2016 dokončila investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního
centra Galerie Harfa a stala se tak jejím novým akcionářem.
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