
PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI VÍDEŇ 
(Parkplatz C, Parkhaus 3 nebo 4,      

Parkplatz MAZUR) 
 
Náš portál Vám nabízí možnost parkování Vašeho automobilu v době, kdy jste právě na dovolené nebo na 

pracovní cestě někde v zahraničí. Vaše cesta z domova na letiště ve Vídni se tak může uskutečnit v pohodlí Vašeho 
vlastního automobilu. Parkoviště u letiště Vídeň se nacházejí v pěším dosahu odletového terminálu (Parkplatz C, 
Parkhaus 3, Parkhaus 4), resp. v ceně parkování je i bezplatný transfer autobusem každých cca 20 minut z 
parkoviště MAZUR (Parkplatz Mazur). 
Nabízíme Vám zvýhodněné parkovací karty na 4, 8, 15 – denní pobyty. Zakoupením parkovací karty ušetříte až 
40 – 50 % nákladů na parkování v porovnání se sazbami za platbu přímo na letišti bez zvýhodněné parkovací 
karty. 

 
Jaké typy parkovacích karet jsou v nabídce? 
Parkplatz C   - parkování na 4 dny  (96 hodin)  
Parkplatz C   - parkování na 8 dní  (192 hodin)  
Parkplatz C   - parkování na 15 dní  (360 hodin)  
 
Parkhaus 3 nebo 4  - parkování na 4 dni  (96 hodin)  
Parkhaus 3 nebo 4  - parkování na 8 dní  (192 hodin)  
Parkhaus 3 nebo 4  - parkování na 15 dní  (360 hodin)  
 
Mazur   - parkování na 4 dny  (96 hodin)  
Mazur    - parkování na 8 dní  (192 hodin)  
Mazur    - parkování na 15 dní (360 hodin)  
Mazur    - parkování na 22 dní  (528 hodin) 
 
 
Jak si zakoupit parkovací karty?  
Prostřednictvím webové stránky www.letenky.com  spolu s rezervací letenky nebo i jako samostatnou službu. 
Parkovací karty Vám budou ZDARMA zaslané poštou na Vaši adresu do 3 – 5 pracovních dní (zdarma v rámci ČR). 

 
Jak zaplatit parkovací karty?  
Jakmile na uvedené webové stránce vyplníte požadované informace ohledně parkování, tak Vám na Vaši e-mailovou 
adresu doručíme i proforma fakturu s čísly účtů a variabilním symbolem na úhradu parkování. Během rezervace 
parkování (buď jako samostatné služby nebo v kombinaci s letenkou) můžete zaplatit za parkování ihned 
internetbankingem nebo platební kartou.  

 
Jak se dostanete na parkoviště: 
Na parkoviště se nejjednodušeji (a bez nutnosti rakouské dálniční známky) dostanete po silnici B9 z Bratislavy přes 
hraniční přechod Berg směrem na Vídeň. Před obcí Fischamend neodbočujte na dálnici A4, ale pokračujte stále po 
silnici B9. Na levé straně budete mít letiště a po pravé straně bude dálnice A4. U letiště jsou na levé straně 
odbočovací pruhy na letiště. Zde začněte sledovat označení garáží a parkovišť podle Vaší zakoupené parkovací 
karty. Samozřejmě, že pro rychlejší přesun můžete použít i rakouskou dálnici A6 s napojením na A4, ze které sjedete 
na letiště. V případě, že parkujete na parkovišti Mazur, tak pokračujte po silnici B9 dále směrem na Vídeň, na levé 
straně odbočíte (ještě v rámci okrajové části letiště) na parkoviště Mazur. U silnice je informační tabule. 

 
Jak se dostanete z parkoviště na letiště a zpět?  

http://www.letenky.com/


Z parkoviště Parkhaus 3, Parkhaus 4 nebo Parkplatz C se dostanete pěšky k terminálům cca do 5 minut. Z Parkplatz 
C doporučujeme použít na přechod k odletovým terminálům podzemní chodbu s urychlovacími běžícími pásy. Pokud 
parkujete na parkovišti Mazur, tak v přední části areálu parkoviště (na malém kruhovém objezdu) je zastávka 
autobusu, který bezplatně jezdí s několika zastávkami až k odletovému terminálu. K cestě zpět stojí autobus na 
první příčné zastávce před odletovým terminálem. Cesta zpět je také zdarma. Z parkoviště směrem na letiště chodí 
autobus každých 30 min., odchody sú 5.50, 6.20, 6.50, 7.20,atď. 
Z letiště směrem na parkoviště odjíždí autobus také každých 30 min. Zastávka se nachází před check-inem 3, 
stanovisko autobusů č. 1, kde jsou odchody vypsány i na informačních tabulích. Odjezdy jsou 6.00, 6.30., 7.00, 
7.30, atď. Přeprava je zajištěna 24 hodin denně. 
 

 
 

Postup při placení parkování pomocí parkovací karty:  
a/ U vstupu na parkoviště / resp. do garáží vyndejte a uschovejte si vstupní parkovací lístek, který se Vám vytiskne 
na rampě.  
b/ Po návratu z dovolené vložte vstupní parkovací lístek do parkovacího automatu (podle obrázku níže). Při 
parkování na Parkplatz C, resp. Parkhaus 3 nebo 4 se automat nachází v příletové hale, ale také 
 na začátku podchodu od Parkplatz C směrem k odletům. Při parkování na parkovišti Mazur se nachází parkovací 
automat cca 20 metrů před výstupní rampou.  
c/ Automat na základě vstupního parkovacího lístku vypočítá dlužnou částku. Tuto dlužnou sumu zaplatíte vsunutím 
parkovací karty, kterou jste si zakoupili v naší cestovní kanceláři. Pokud jedna parkovací karta nepostačuje na celou 
úhradu, můžete zbytek uhradit další parkovací kartou nebo v hotovosti nebo platební kartou. Po zaplacení Vám 
následně automat vrátí odkódovanou parkovací kartu, která Vám otevře výstupní rampu z parkoviště / garáží.  
d/ Parkoviště musíte opustit cca do 20 minut od zaplacení. 

 
Reklamace funkčnosti karty: 
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Reklamaci na funkčnost karty je nutné podat okamžitě při zjištění závady přímo na letišti u pracovníka správy parkoviště 
v pokladně „Kassa“ v přízemí patrových garáží č. 4 – Parkhaus 4. U parkoviště Mazur musíte reklamaci podat v pokladně, 
která se nachází vpravo u vchodové rampy. Cestovní kancelář není schopná objektivně vyřídit případné dodatečné 
reklamace po opuštění letiště, resp. bez písemného potvrzení o nefunkčnosti karty potvrzené správou konkrétního 
parkoviště. Cestovní kancelář jako sprostředkovatel služby nenese zodpovědnost za nefunkčnost parkovací karty, která 
nebyla spúsobena jejím zaviněním. V případe, že byla nefunkčnosť parkovací karty spúsobena emitentem těchto karet, 
cestovní kancelář postoupí reklamaci parkovací karty subjektu odpovídajícímu za vydání parkovací karty.        

Obchodní podmínky: 
Parkovací karta je jednorázová a nevratná. Případný zůstatek předplacených hodin po jednom použití karty propadá. Platí 
od data, které je vyznačeno na kartě. Cestovní kancelář nenese zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím 
karty. V případě potvrzení o nefunkčnosti parkovací karty správou parkoviště, vzniká zákazníkovi nárok jen na vrácení 
sumy, kterou cestovní kanceláři za parkovací kartu zaplatil. Nevzniká mu nárok na žádné další plnění v souvislosti s 
nefunkčností nebo nevyužitím parkovací karty. Správce parkoviště si vyhrazuje při snížené kapacitě parkovacích míst v 
prostorech na parkování, během stavebních prací na letišti Vídeň, právo na případné přesměrování vozidel na jiné 
parkovací plochy. Zakoupení parkovací karty není garancí volného místa na stání auta ve vybraném parkovacím sektoru ! 
 

Službu „Parkování na letišti Vídeň“ nabízí portál LETENKY.COM v spolupráci se správcemi a provozovateli. Těmi jsou 
spoločnosti: Vienna Airport plc, Parking-Management and Landside Traffic Operation, P.O.BOX 1, 1300 Vienna Airport; 

Mazur Parkplatz GmbH, Hainburger Bundesstrasse 143, c./o. Pakplatz Mazur, A-2320 Schwechat.   

 

 

                                                            


