PACONT TELEPHELY HÁZIRENDJE

PACONT GENERAL SITE RULE

Érvényes 2019. január 1-től

Valid from 1 January, 2019

Ezek az általános telephelyi szabályok a Váci út 152-156.
szám alatt található telephelyre vonatkoznak. Ezen
házirend felváltja a Vagyonvédelmi szabályzatot, mely a
Biztonsági szolgálat részére továbbra is érvényben marad.

These General site rules are issued for the site Váci út
152-156. They replace the “General security policy and
instruction” which continue to be valid for the Security
organization.

A vagyonvédelem és a személyi biztonság fenntartása a fő
cél, melyet támogatniuk kell a bérlőknek és vendégeiknek.
Bármilyen incidenst a Biztonsági szolgálat felé azonnal
jelenteni kell.

Security and personal safety is a main concern, to which
tenants and visitors to the site must contribute. Incidents
shall be immediately reported to Security.

Minden személyforgalom a Recepción keresztül történik.
Belépőkártyát szükséges használni a beléptető rendszeren
való áthaladáskor.

All personal traffic must go through the Reception. An
entry card shall be used to pass the entry system.

A vendégeknek/látogatóknak tájékoztatást kell kapniuk a
céljuk eléréséhez szükséges útvonalról.

Visitors shall be shown the direct route to their
destination.

Kizárólag a kijelölt parkolóhellyel rendelkezők hajthatnak
be a telephelyre. A telephelyen körültekintően kell vezetni,
maximum 20 km/h sebességgel.

Only cars with an allocated parking bay inside the fence
may be driven on site. Car driving on site shall be made
carefully and slow at max 20 km/h.

Belépőkártya másik
szigorúan tilos.

It is forbidden to lend the entry card to anybody.

személyre

történő

átruházása

Pacont, mint a telephely tulajdonosa nem felelős a
telephelyre behozott bármilyen áruért.

Pacont as site owner is not responsible for any material
brought onto site.

Pacont, mint a telephely tulajdonosa nem felelős a
telephelyen keletkezett bármilyen kárért.

Pacont as site owner is not responsible for any damage
caused on site.

Az épületekben a dohányzás szigorúan tilos.

Smoking in buildings is not permitted.

A szemetet külön kell válogatni (újrahasznosítható és nem
újrahasznosítható) és a megfelelő gyűjtőkbe kell
elhelyezni. Veszélyes hulladék elhelyezése szigorúan tilos.
Kizárólag a telephelyen keletkezett szemetet lehet
belerakni a hulladékgyűjtőkbe.

Waste must be separated into recycle and non-recycle
material and disposed of in the special containers
provided. The disposal of hazardous materials is not
permitted. Only waste generated on the site may be
disposed into the containers.

A telephelyen kutyák és egyéb állatok nem szívesen
látottak.
A Pacont telephelyét (kültér, beltér) tilos szennyezni és tilos
a telephelyen szemetelni. Azon személyek, akik a
szennyeződést vagy a szemetelést okozták, kötelesek
maguk után összetakarítani.

Dogs and other animals are not welcome on the site.

Fényképezés és filmkészítés a Pacont telephelyén tilos.

Photography and filming at Pacont site is not permitted.

Biztonsági okokból Pacont telephelyén kamerarendszer
működik.

For safety reasons Pacont site is monitored by video
surveillance.

Bármilyen reklámanyag, szórólap, plakát kihelyezéséhez a
Paconttól hozzájárulást vagy engedélyt szükséges
beszerezni.

Permission or authorization must be obtained from
Pacont for the installation of all advertising materials,
leaflets, posters.

Pacont site (outdoor, indoor) must not be soiled or littered.
Persons causing soiling or littering must clear their own
mess up.

