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TELE 2 ARENA
 
 
Priser: 
Måndag – Fredag    06.00-02.00  00.00-18.00  15kr i timmen
      18.00-24.00     30kr i timmen

Lördag, Söndag + Helgdag  00.00-24.00     30kr i timmen
 
Betalar du 50 kr så gäller det fram till 18.00
Betalar du 100 kr så gäller det fram till 24.00

Maxparkeringstid 3 dygn. 

Du betalar i parkeringsautomat i garaget. 
De tar alla betalkort. Sektion G1 är närmast hotellet. 
Det finns både hiss och trappa för att komma upp ur garaget. 
Handikapplatser finns i anslutning till uppgångarna med hissar.
Laddningsplatser för elbilar är det gott om. 

Öppettider: 
 
Måndag-Fredag     06:00-02:00
Lördag, Söndag + Helgdag   08:00-02:00 

När garaget är stängt tillhandahåller receptionen gästerna med en kod eller nycklar 
så att de kan komma ut ur garaget.

Vid eventuella frågor:
 
Tel: 08 - 772 96 00
E-post: kundservice@stockholmparkering.se



PARKERING
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GLOBEN SHOPPING 
 
Priser:
 
Du parkerar gratis i två timmar i hela parkeringshuset. På plan 2-3 är taxan därefter 
25 kr per påbörjad halvtimme upp till tre timmar. Observera att timtaxan stiger om 
du står mer än tre timmar.  
Ska du parkera länge bör du välja plan 1 (evenemangsparkering), där betalar du en-
dast 150 kr för 12 timmar (gäller vid ett parkeringstillfälle).  
OBS! Vid utfart efter kl. 20.00 vardagar och 17.00 helger tillkommer en extra avgift 
om du stått längre än 2 timmar! Detaljerad info om priser och tider hittar du här.

Öppettider:

Måndag – Söndag: 06:00 -23:00

Säkerhet: 
 
Parkeringshuset har infart från Arenavägen 49. Det är utrustat med en bom och  
biljettlöst system där en kamera registrerar in och utfart. Parkeringen är övervakad 
och det finns hissar och trappor direkt upp till Globen Shopping. 

Betalning: 

Du kan betala med kort både i förskott och efterskott i betalstationerna. Du kan även 
betala i förskott via mobilen eller i efterskott på betala.apcoa.se 
 
Vid eventuella frågor: 
Tel: 08-556 306 70  
E-post: info@apcoa.se


