
Un nou concepte de servei
per a professionals del transport

Sense sortir de l’autopista, àrees de servei exclusives, amb tots
els equipaments i serveis que necessita un professional:

Més informació a
autopistas.com
o al Centre d’Atenció al Client
+34 902 200 320

Una solució còmoda i segura per poder
gaudir del temps de descans sabent que
la mercaderia no corre cap perill.

• Aparcaments segurs a l’AP-7, a l’Àrea 
de Servei de Montseny i a l’Àrea de 
Servei Porta de Barcelona, accessibles 
les 24 hores del dia i d’ús exclusiu amb 
dispositiu de telepeatge.

•  Més de 170 places d’aparcament, 
reservades per a vehicles pesants de fins a 
24 m de longitud,* amb zona Wi-Fi i places 
especials per a camions frigorífic.

•  Edifici exclusiu per a clients del Truck 
Park amb serveis de dutxes, venda 
automàtica, sala de jocs, televisió i descans, 
bugaderia i zona Wi-Fi.

•  Accés per a vianants, directe i vigilat, i 
zona reservada a la Cafeteria de l’Àrea de 
Servei.

*No s’admeten mercaderies perilloses ni transport de passatgers.

@infoautopista



OFERTES 
EXCLUSIVES

per a clients
del Truck ParkRestauració Demana el teu menú a l’Àrea de Servei

Pack Bàsic 
Menú del dia* 8,50 €

Pack Doble 
Menú del dia + Menú esmorzar** 12,95 €

Pack Complet 
Menú del dia + Menú esmorzar
+ Nit d’hotel (individual)***

49,50 €

Tarifes Pagament exclusiu amb dispositiu de telepeatge

1ª Hora GRATUÏTA

1 Nit (entre 9 i 12 hores) 18 €

1 Dia (entre 23 i 25 hores) 30 €

2 Dies (entre 44 i 48 hores) 40 €
Tarifació per minuts Preus amb l’IVA inclòs

*  Vàlid només de 12.00 a 16.00 h i de 18.00 a 22.00 h amb la presentació del tiquet 
de l’aparcament.

**   Menú esmorzar vàlid de 7.00 a 11.00 h amb la presentació del tiquet de 
l’aparcament. Menú dia/nit vàlid només de 12.00 a 16.00 h i de 18.00 a 22.00 h 
amb la presentació del tiquet de l’aparcament.

***  Oferta disponible al Truck Park Porta de Barcelona.

Oferta no acumulable amb altres promocions.

Truck Park Porta Barcelona Àrea de Servei AP-7 Km.165

Barcelona

Tarragona

Barcelona

Truck Park Montseny Àrea de Servei Km.117

La Jonquera


