


COMPRE 

 
•Adquira o seu Crediparque 

por 20€ que serão 
convertidos em 
estacionamento 
 

•ONDE: 
 
» cabine dos seguranças   
   do Espaço Amoreiras 
                    (ou) 
» receção do escritório do  
   The Edge Group 

UTILIZE 

 
•À entrada do Parque, 

aproxime o cartão da 
coluna de entrada para 
que a barreira seja aberta 
 

•À saída do Parque 
aproxime o cartão da 
coluna de saída para que 
barreira seja aberta 
 

•O display apresentará o 
saldo disponível 

RECARREGUE 

 
• Sempre que precisar 

 
•Na caixa de pagamento 

automática (piso -1) ou 
manual (piso 0, cabine de 
seguranças) 
 

•O display apresentará o 
saldo disponível 
 

• Sem carregamentos 
obrigatórios nem validade! 
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E se o perder? 

 Quanto custa? 

O que é o 
CREDIPARQUE? 

 
•Crediparque é um cartão-valor, 

com tecnologia RFID, neste caso 
personalizado, o que garante a 
segurança em caso de perda ou 
extravio do cartão. 
 

•É aquirido por 20€ que são 
imediatamente convertidos em 
saldo de estacionamento. 
 

•A perda do cartão implica a 
aquisição de um novo cartão 
que custará 10€.  
Uma vez que estes cartões estão 
associados a uma conta, o saldo 
do cartão perdido é reposto no 
seu novo cartão. 
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Qual é o 
tarifário? 

Quais são as 
vantagens? 

 
•Com o seu Cartão Crediparque 

fica mais simples usar o Parque 
de Estacionamento: 
 
1 | Não tem que levar dinheiro 
para o ginásio nem tem que se 
preocupar com os trocos para a 
caixa de pagamento automática 
 
2 | Não perde tempo a fazer o 
pagamento e a validar o bilhete 
 
3 | O saldo não tem validade! 
 

•Preço de tabela com 50% de 
desconto nas primeiras duas 
horas. Tarifa exclusiva a SÓCIOS FH. 
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1 
COMO 

COMPRAR 

 
•O seu Cartão Crediparque pode 

ser adquirido no Espaço 
Amoreiras, na cabine do 
segurança ou no escritório do 
The Edge Group. 
 

•Terá de preencher uma Ficha de 
Cliente e para tal deverá indicar 
o seu número de sócio do FH. 
 

•Terá de fazer um pagamento 
inicial de 20€, sendo este valor 
reconvertido em saldo de 
estacionamento. 
 

•O Cartão estará pronto em 24h. 
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2 
COMO 

UTILIZAR 

 
•À entrada do Parque, deverá 

aproximar o Cartão à coluna de 
entrada, para que a barreira seja 
aberta automaticamente. 
 

•À saída do Parque, deverá 
aproximar o Cartão à coluna de 
saída, para que a barreira seja 
aberta automaticamente. 
 

•NUNCA INSERIR O CARTÃO na 
ranhura de bilhetes de papel. 
 

•NUNCA DEIXAR O CARTÃO À 
VISTA dentro da viatura. 
Guarde-o num local seguro. 
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3 
COMO 

RECARREGAR 

 
•Os recarregamentos, a partir de 

10€, podem ser feitos em 
dinheiro: 
 
A | Na caixa de pagamento 

automática, situada no piso -1 
junto aos elevadores (ao lado da 
cafetaria) 

 
B | Na caixa manual, situada na 

cabine de segurança (logo à 
entrada do Parque) 
 
•O saldo pode ser visualizado em 

ambas as caixas de pagamento e 
na coluna de saída de Parque. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES 
CONTACTE 

 
 
 
 

213 600 070 | 919 900 027 
 

SOFIA MENDES 
Gestora de Ativos | Parking 

 
smendes@theedgegroup.com 

M | 913 091 785 
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OBRIGADO 


