NOVINKA!
PARKOVACÍ KARTY NA LETIŠTĚ VIDEŇ.
VYUŽIJTE MOŽNOST PARKOVÁNÍ
NA VÍDEŇSKÉM LETIŠTI ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY!

Proč si koupit parkovací kartu?
Při použití karty je poplatek za parkování
výrazně nižší.
Ceny parkování
Kolik ušetříte při koupi parkovací karty?

S parkovací kartou

Bez parkovací karty

Kolik ušetříte

4 dny

1030 Kč

2217 Kč

1187 Kč

8 dní

1300 Kč

2737 Kč

1437 Kč

15 dní

1900 Kč

4050 Kč

2150 Kč

Parkovací karty zakoupíte v síti směnáren

TOURIST CENTRUM s.r.o.
Švédská 10, Olomouc 779 00
Více informací na: www.tourist-centrum.cz
dotazy: sekretariat@tourist-centrum.cz, tel.: 585 222 140

POKYNY K POUŽITÍ PARKOVACÍ KARTY:
1. Parkovací karta slouží k uhrazení poplatku za parkování.
To znamená, že ji použijete až při odjezdu z parkoviště.
2. Po příjezdu na parkovací plochu C si vezměte z parkovacího
automatu lístek a zaparkujete vozidlo.
Pozor! Karta je platná pouze pro parkovaní na ploše C!
3. Po návratu před opuštěním parkovací plochy zajděte k jednomu
z parkovacích automatů nebo k pokladně.
4. Vložte svůj parkovací lístek a objeví se částka za parkování.
5. Nyní vložte svou parkovací kartu a zůstatek na ní bude odečten.
6. Vyjměte svůj parkovací lístek, který byl nyní překódován na výjezd
ven s časovou tolerancí (obvykle 20 minut) a vyjeďte z letiště.
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

t Parkujete-li kratší dobu než je uvedeno na kartě:
Nevyužitý čas propadá v okamžiku použití karty.

t Parkujete-li delší dobu než je uvedeno na kartě:
Můžete rozdíl doplatit na místě v hotovosti v EUR nebo použít druhou
platnou parkovací kartu.

t Kde můžete zaparkovat:
Parkovací karta platí pro plochu C
. Před parkováním si ověřte,
že parkujete na správném místě (plocha C). Pokud auto není zaparkováno
na správném místě, zaplatíte plný parkovací poplatek!

t Pokud svou parkovací kartu ztratíte:
Tato karta je způsob bezhotovostní platby, její ztráta (nebo ukradení)
se rovná ztrátě hotovosti a náklady nese zákazník. Kartu nelze zablokovat
nebo vyměnit.

TOURIST CENTRUM s.r.o., Švédská 10, Olomouc 779 00
Více informací na: www.tourist-centrum.cz

PLÁN LETIŠTĚ

Vjezd na parkoviště
Parkoviště
Parkoviště pro krátkodobé parkování
Parkovací budova
Parkoviště vozidel k pronajmutí

Parkovací karty zakoupíte v síti směnáren Tourist centrum s.r.o.
Bližší informace na: sekretariat@tourist-centrum.cz
tel.: 585 222 140
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