
Bilgi formu 1

YENİ Giriş
Viyana Halinde daha fazla güvenlik

Türkçe

Sadece kayıtlı araçlar için Laxenburger Straße 365‘deki  
ana kapıdan giriş
(tüm taşımalar, teslimatlar, satın almalar, tahsilatlar vb.) 
Ağustos 2021'den itibaren deneme operasyonu -  
Eylül 2021'den itibaren tam operasyon

Giriş ve çıkış
Laxenburger Straße 365

ABHOLMARKT
Süd

Giriş ve çıkış
Halban-Kurz-Straße  

(Richard-Tauber-Gasse köşesi)

ABHOLMARKT
Nord

Giriş ve çıkış
Heizwerkstraße 5 a

Hal alanı yalnızca
Kiracılar

Çalışanlar
Tedarikçiler

Müşteriler için

Ek giriş 
yalnızca çalışanlar için

GMW 
Ofisi

Ana 
giriş

Richard-Tauber-Gasse

Heizwerkstraße
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Bilgi Noktası 
Auffangparkplatz



Bilgi formu 1

Türkçe

Temmuz 2021'den itibaren kayıt

Tek seferlik giriş

Bilgi Noktası  
Auffangparkplatz’daki konteyner

Yanınızda bulunması gerekenler: 
Onay sertifikası 

Süresiz giriş yetkisi

Bilgi Noktası  
Auffangparkplatz’daki konteyner

Yanınızda bulunması gerekenler:
• Onay sertifikası
•  Kiracının onayı  
(„Devam Eden Ticaret / Tedarik 
Faaliyeti“ formu) gibi diğer belgeler

Filoların kaydı
(20’den fazla araç)

GMW Ofisi 
Laxenburger Straße 367, 1. kat 
PAZARTESİ – CUMA, saat 07.00-12.00

Kayıtsız giriş ve çıkışlar:

ABHOLMARKT
Nord

Heizwerkstraße 5 a

ABHOLMARKT
Süd

Halban-Kurz-Straße  
(Richard-Tauber-Gasse köşesi)

Araç izin verilen maksi-
mum toplam ağırlık

Maliyetler
tek seferlik*

Otomobil, 
kamyonet

< 3,5 ton 5 €

Kamyon
3,5 – 7,5 ton 10 €

TIR
> 7,5 ton 15 €

*KDV dahil

Araç izin verilen maksi-
mum toplam ağırlık

Maliyetler
yıllık*

Otomobil, 
kamyonet

< 3,5 ton 12 €

Kamyon
3,5 – 7,5 ton 36 €

TIR
> 7,5 ton 48 €

*KDV dahil



Bilgi formu 2

Tek seferlik giriş
tedarikçiler ve müşteriler için

Türkçe

Temmuz 2021'den itibaren kayıt

Bilgi Noktası  
Bilgi noktasına giriş yaptıktan sonra (Auffangparkplatz’taki konteyner) devam edin

2. Tedarikçiler için kayıt Müşteriler için kayıt

1.

Her gün  
günün 24 saati

Pazar  
açılış saatlerinde

İlk kayıt: 
Onay sertifikası 

Diğer girişler:
• Teslimat belgesini gösterin
• Tek seferlik giriş ödemesi yapın

Alternatif olarak:  
Süresiz giriş yetkisi  
edinin

İlk kayıt: 
Onay sertifikası

İlk tek seferlik giriş: 
Belge gerekli değildir

Diğer girişler:
 Müşteri durumunun kanıtı belge 
(doldurulmuş „Mevcut ticaret / ticari 
faaliyet“ formu)
Bu sayede kayıtlı araç için herhangi 
bir zamanda tek veya süresiz bir giriş 
yetkisi alınabilir.

3.
Araç izin verilen maksimum toplam ağırlık Tek seferlik maliyet*

Otomobil,  
kamyonet

< 3,5 ton 5 €

Kamyon 3,5 – 7,5 ton 10 €

TIR > 7,5 ton 15 €

*KDV dahil

Tek seferlik giriş ödemesi yapın

4. Giriş mümkündür



Bilgi formu 3

Süresiz giriş yetkisi
kiralayanlar, çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler için 
(1 yıl geçerli)

Türkçe

Temmuz 2021'den itibaren kayıt

Bilgi Noktası  
Belgelerinizde bilgi noktasına (Auffangparkplatz’daki konteyner) gidin

2.

1.

3.
Araç izin verilen maksimum toplam ağırlık Yıllık maliyet*

Otomobil,  
kamyonet

< 3,5 ton 12 €

Kamyon 3,5 – 7,5 ton 36 €

TIR > 7,5 ton 48 €

*KDV dahil

Süresiz giriş için ödemesini yapın

4. Giriş mümkündür

Kurum kurallarına uyulmaması durumunda GMW Ofisi, süresiz giriş yetkisini geri alma hakkını saklı tutar.

Kiracılar ve bunların çalışanları için 
belge: 
Bir çalışanın halde faaliyet gösteren bir 
şirket tarafından istihdam edildiğinin 
kanıtı (örneğin sosyal güvenlik beyanının 
sunulması, vergi danışmanının onayı)

Tedarikçiler ve  
müşteriler için belge: 
Kiracılarla ilgili bir iş ilişkisinin mevcut 
olduğuna dair onayını içeren "Devam 
Eden Ticaret / Tedarik Faaliyeti" formu

Yanınızda bulunması gerekenler: 
Onay sertifikası, belge 

Filolar: GMW ofisinde özel tarife maksimum 300 €/600 € 
Kiracılar ve çalışanlar için opsiyonlu park yeri

Kırmızı bölgelerde 
park etmek

Çiçek Hali  
alanında park etmek

Park etmeden  
giriş yetkisi



Bilgi formu 4

Park & uzun süreli alanlar
yalnızca kiracılar ve çalışanlar için (1 yıl geçerli)

Türkçe

Temmuz 2021'den itibaren kayıt
Tamamen süresiz giriş yetkisi (sarı etiket) yerine, süresiz park izni de alınabilir. Bu sayede 
kırmızı veya mor alanlarda park yapılabilir. 1 Ağustos 2021'den itibaren daha fazla kontrol 
olacağı için lütfen 31.07.2021 tarihine kadar kaydolun.

Bilgi Noktası  
Belgelerinizde bilgi noktasına (Auffangparkplatz’daki konteyner) gidin

2.

1.

3.
Araç izin verilen maksimum toplam ağırlık Yıllık maliyet*

Otomobil,  
kamyonet

< 3,5 ton 132 €

Kamyon 3,5 – 7,5 ton 396 €

TIR > 7,5 ton 528 €

*KDV dahil

Süresiz giriş & park için ödeme yapın

4. Giriş & park mümkündür

Belge  
Kanıt belgenizle birlikte (Bilgi formu 3’e bakın) uzun süreli erişim yetkisi edinin

Yanınızda bulunması gerekenler: 
Onay sertifikası, belge

Kırmızı etiket: Kırmızı alanlarda park etmek 
Dikkat: Sabit park yeri yoktur!

Mor etiket: Çiçek Hali alanında park etmek 
Yükleme alanında ve Çiçek Hali alanında çalışma saatlerinde 
ücretsiz park edebilirsiniz. Mor etiket, çalışma saatleri 
dışında park etme yetkisi verir.

Kısa süreli park bölgeleri: Kısa süreli park bölgeleri yeşil renkle işaretlenmiştir.  
Kısa süreli park ücreti, park otomat bileti ile ödenecektir.

Park bölgesi planı 



Bilgi formu 4

Park bölgesi planı
Viyana Halinde park alanları ve uzun süreli alanlar

Türkçe
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Heizwerkstraße

Richard-Tauber-Gasse
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ANA GIRIŞ

ABHOLMARKT NORD
GİRİŞİ

ABHOLMARKT
SÜD
GİRİŞİ

"Kırmızı bölge" süresiz park Kısa süreli parkÇiçek Hali süresiz park
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Dikkat: Sabit park yeri yoktur!
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