TISKOVÁ ZPRÁVA
19.února 2009
LIBEREC PLAZA NABÍDNE ŘIDIČŮM PARKOVIŠTĚ JEŠTĚ PŘED
OTEVŘENÍM NÁKUPNÍHO CENTRA
Plaza Centers, přední developer nákupních a zábavních center ve střední a
východní Evropě, dnes oznámil, že zprovozní parkoviště v projektu Liberec Plaza
již před otevřením nákupního centra.
Slavnostní otevření liberecké Plazy se uskuteční 26. března 2009, ale parkoviště, které
nabídne ve čtyřech podzemních patrech 490 parkovacích míst přímo v centru města, bude
v provozu již od pondělí 16. února 2009. Do otevření nákupního centra bude provozní
doba parkoviště od 7:00 do 24:00 hodin, řidiči zaplatí 30 Kč za první hodinu parkování a
40 Kč za každou další hodinu.
Kromě jednorázového parkování mají občané Liberce možnost předplatit si dlouhodobé
parkování, měsíční nebo dokonce roční abonentku. Pro platbu při jednorázovém
parkování budou sloužit platební terminály na hotovostní platbu. Do budoucna společnost
Plaza Centers plánuje při parkování možnost využití Liberecké městské karty
v integrované dopravě, která libereckým občanům slouží při cestování MHD, rezervaci
vstupenek, nejrůznějších kulturních a vzdělávacích akcí nebo při stravování.
„Jsme velice rádi, že můžeme parkoviště Liberec Plaza otevřít pro řidiče již nyní. Věřím,
že možnost parkování ocení nejen diváci blížícího se Mistrovství světa v lyžování, ale
především občané Liberce,“ řekl Tal Ben Yehuda, ředitel Plaza Centers Česká
republika.

Poznámka pro redaktory
Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) je přední developer nákupních a zábavních center na nových
trzích ve střední a východní Evropě. Působí v hlavních a velkých městech a zaměřuje se na výstavbu
nových center a v místech se silným potenciálem realizuje také přestavbu již existujících projektů.
Společnost je duálně kótovaná na hlavním trhu londýnské a varšavské burzy (od 19. října 2007) – LSE:

PLAZ, WSE: PLZ/PLAZACNTR. Plaza Centers N.V. je nepřímá dceřiná společnost Elbit Imaging Ltd,
izraelské společnosti, jejíž akcie jsou obchodované na burze v Tel Avivu a NASDAQ ve Spojených státech.
Plaza Centers je součástí skupiny Europe Israel Group, kterou řídí její zakladatel Mordechay Zisser,
a na nově vznikajících realitních trzích působí již více než 12 let.
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