PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ V PRAZE
Náš portál Vám nabízí možnost parkování Vašeho automobilu v době, kdy jste právě na dovolené nebo na pracovní cestě
v zahraničí. Vaše cesta z domova na letiště v Praze tak může proběhnout v pohodlí Vašeho vlastního automobilu.
Parkoviště s kapacitou více než 2200 parkovacích míst se nachází jen 3 minuty od letiště v Praze - Ruzyni, je oplocené,
monitorované kamerovým systémem, zabezpečovacím zařízením a je pro Vás k dispozici 24 hodin denně. Transfer na
letiště a zpět na parkoviště je zabezpečený a je bezplatný.

Jak si u nás můžete rezervovat svoje parkovací místo?
Prostřednictvím web stránky www.letenky.com spolu s rezervací letenky nebo i jako samostatnou službu.

Je ještě volné místo na parkovišti?
Kapacita parkoviště je dostatečná během celého roku. Pokud si zarezervujete parkoviště a z jistých důvodů bude
parkoviště obsazené, resp. do zpracování objednávky z naší strany se parkovací místa vyprodají, peníze Vám vrátíme na
účet.

Jak za rezervaci zaplatit?
Po vyplnění požadovaných informací ohledem parkování na naší webové stránce, Vám do e-mailu doručíme i proforma
fakturu s čísly účtů a variabilním symbolem na úhradu parkování. Během rezervace parkování (jako samostatné služby,
nebo v kombinaci s letenkou), je možné zaplatit za parkování ihned internet bankingem nebo platební kartou.

Jakými dokumenty se prokáži na parkovišti?
Po zpracovaní Vaší objednávky následující pracovní den Vám pošleme potvrzení rezervace parkování elektronicky na
Váš email. Toto potvrzení si, prosím, vytiskněte a tímto potvrzením se i prokážete při vstupu na parkoviště.

Je možné zrušit už zaslanou rezervaci?
Je to možné, až do předcházejícího dne plánovaného příjezdu na parkoviště. Rezervaci je možné zrušit písemně zasláním
žádosti na e-mail: parkovani@letenky.com. Zákazníkovi bude zaplacená suma za parkování vrácena zasláním příslušné
sumy na bankovní účet, který uvede v žádosti. Od dané sumy se odpočítá manipulační poplatek ve výši 800 Kč.

Jak najdete parkoviště?
Přímo na sjezdu na letiště z rychlostní komunikace R7 (Praha, Kladno, Slaný, Chomutov) odbočíte vpravo (směrem na
Přední Kopaninu, letiště), pokud jedete od Prahy, nebo vlevo, pokud jedete od Slaného. Vzdálenost areálu GO parking
od sjezdu je zhruba 400 metrů. Podrobnou mapu, jak se dostanete na parkoviště, zobrazuje následující náhled:

Adresa: Ke Kopanině 406, 252 67 Tuchoměřice
GPS: 50°7'16"N, 14°17'16"E

Jak se dostanete z parkoviště na letiště a zpět?
V případě Vašeho zájmu se zabezpečuje i bezplatný transfer na letiště a zpět. Po zaparkování auta na našem parkovišti
se spolu se zavazadly odvezete na letiště. Po Vašem návratu z dovolené nebo pracovní cesty a po odbavení zavazadel a
ostatních formalit na letišti zavoláte na naše telefonní číslo řidiče: +420 226 256 000 a z letiště Vás vyzvedne
a převeze zpět na parkoviště. Transfer na letiště se zabezpečuje jen pro zákazníky s on-line rezervací minimálně 24
hodin před příjezdem na parkoviště.

Službu „Parkování u letiště Praha“ nabízí portál www.letenky.com ve spolupráci s provozovatelem, kterým je společnost
GO parking, s.r.o., Sídlo: Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, IČ: 28980158

