
Parking Q-Park Chavant - Grenoble

Adres : 19 Boulevard Maréchal Lyautey 38000 GRENOBLE

Vrije doorgangshoogte : 1,90 m

Aankomst/Vertrek : 24u/24, 7d/7

  Toegang tot de parking 

 Vanaf de A 480 afrit 3a/3b : rijd verder op deD1532 / Boulevard Joseph Vallier > neem de D1090 / 
Boulevard du Maréchal Foch in de richting van Chambéry Saint-Martin-d’Hères > sla linksaf op place Paul 
Mistral > sla linksaf in de Boulevard du Maréchal Lyautey > de parking ligt op uw rechterkant.

 Vanaf de A480 afrit Grenoble Bastille-Gares : rijd verder op de Boulevard Gambetta > sla linksaf in de 
D1090 / Boulevard du Maréchal Joffre > sla linksaf in de place Paul Mistral > rijd verder op de Boulevard 
du Maréchal Lyautey > de parking ligt op uw rechterkant.

 Vanaf de D1090 (Meylan) : rijd verder op deD1090 / Boulevard Jean Pain > sla rechtsaf op Boulevard 
du Maréchal Lyautey > de parking ligt op uw rechterkant.

GPS-gegevens : 45.185567 / 5.730836
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NAAR DE PARKING!
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http://goo.gl/maps/LmQ1K
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Werking van Q-Park Résa

  Aankomen in de parking

Als u aan de inritzuil van de parking aankomt (op het voorziene uur van uw reservatie), houd dan de QR 
code die u bij uw reservatie kreeg voor de optische lezer. Het ticket voor uw bestelling wordt uitgeprint. 
Neem het uit de machine en houdt het bij want u zal het nodig hebben om de voetgangerstoegang te 
openen bij uw terugkeer. Parkeer uw voertuig waar u dat wenst, behalve op voorbehouden plaatsen.

Bij laattijdige aankomst, duwt u op de oproepknop op de nachtzuilen om de bediende van wacht te 
contacteren. Deze zal de poort openen zodat u tot de toegangsbarelen kunt rijden.

  Belangrijk

Gelieve te zorgen voor de nodige parkeerruimte en u zo optimaal mogelijk te parkeren, gezien de par-
king vaak erg druk bezet is. Klanten van Q-Park Résa hebben geen bevoorrechte toegang. Q-Park is niet 
aansprakelijk voor eventuele wachttijden.

  Beveiligde voetgangersingang

Om bij uw terugkeer toegang te krijgen, voert u de persoonlijke code met 6 cijfers op uw parkeerticket in 
op het klavier naast de toegangsdeur voor voetgangers.

  Het verlaten van de parking

Stop uw ticket in de uitritzuil om de parking te verlaten. Bij een vervroegde aankomst of verlaat vertrek kan 
de overschrijding betaald worden aan de automatische kassa’s of aan de uitritzuil met een kredietkaart 
of een Total GR kaart.

  Indien nodig

Druk op de belknop aan de betaalautomaat of aan de slagboom van de in-of uitritten om  24u/24 in 
contact te komen met een operator.

  In de nabijheid

Pathé Chavant Bioscoop :   0 min (30 m)

Alpes Stadium :  Bus C1 : 5 min  13 min (1000 m)

La caserne de Bonne :   6 min (500 m)

Grenoble Sportcentrum :  Tram C : 13 min  10 min (800 m)

  Diensten
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