
VÝHODNÉ PARKOVÁNÍ S PŘEDPLACENÝMI KARTAMI
2020/2021 

Časové předplacené karty umožňují parkovat na parkovišti Mazur za snížené ceny. Aktuální normální tarify 

naleznete na www.mazur-parken.at.

Časové předplacené karty jsou opatřeny vytištěným nápisem „Nachsteckkarte“ a hodinovou hodnotou. Až 

do uvedeného konce platnosti tak lze jimi jednorázově uhradit skutečnou cenu parkovného nebo ji příslušně 

snížit. To znamená, že nevyužité časy nebudou připsány k dobru, ale časová předplacená karta bude kompletně 

znehodnocena. Časové předplacené karty lze kombinovat s jinými časově předplacenými kartami a je možno 

je doplatit (hotově, kartou Maestro nebo kreditní kartou). Časové předplacené karty jsou bezhotovostním pla-

tebním prostředkem a jejich případná ztráta je rovna ztrátě hotovosti (blokace jednotlivých karet není možná, 

proto není možná ani bezplatná výměna ztracených karet).

Minimální odběr časových předplacených karet je 100 kusů! Časové předplacené karty si můžete objednat 

pomocí objednávkového formuláře a budou Vám zaslány poštou. Kartu si můžete také po předchozí objednávce 

vyzvednout v naší kanceláři na parkovišti Mazur. Platba se provádí na základě faktury, případně při osobním 

vyzvednutí je možná úhrada též v hotovosti nebo kartou Maestro či kreditní kartou.

4 dny 8 dnů 15 dnů 22 dnů

€ 37,20 € 52,50 € 70,80 € 87,60

€ 54,60 € 79,90 € 107,90 € 129,90

Aktuální platné ceny do odvolání, za 1 kus, vč. 20% DPH.

Platnost časových předplacených karet: 1. duben 2020 až 31. prosinec 2021

JAK ČASOVÉ PŘEDPLACENÉ KARTY FUNGUJÍ?
Při příjezdu na parkoviště vyjměte parkovací lístek (stiskněte tlačítko Ticket) a zaparkujte vozidlo. Platba – dříve 

než s Vaším vozem opustíte parkoviště – je možná u automatické pokladny nebo přímo u výjezdu.

Vložte parkovací lístek a automat zobrazí vypočítaný parkovací poplatek. Nyní vsuňte časovou předplacenou 

kartu jako prostředek úhrady a částka se odpovídajícím způsobem sníží. Vyjměte parkovací lístek, který byl 

překódován pro výjezd a umožní Vám otevření výjezdní závory během výjezdní tolerance (20 minut). Časová 

předplacená karta tím byla kompletně znehodnocena a zasunuta do automatu.

Pro případ jakýchkoli otázek týkajících se průběhu objednávky případně dalších informací jsme Vám rádi k dispozici: 

Brigitte Müller

Tel.: +43(0)1-7007-22072, Fax: +43(0)1-7007-28308 

E-mail: info@mazur-parken.at

Stav: 11/2020 Platí aktuální prodejní podmínky a ceny předplacených časových karet a parkovací podmínky 

společnosti Mazur Parkplatz GmbH v příslušné platné verzi. Sídlem soudu je věcně příslušný soud pro Wien Innere Stadt. Užívá se výhradně rakouské 

právo. Společnost Mazur Parktplatz GmbH si vyhrazuje právo na změnu obsahu a rozsahu služeb.

Pro srovnání:
Normální cena Stav 
01.01.2016
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Změny vyhrazeny 

Stav: 11/2020 



PRODEJNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLACENÉ KARTY

1. Opticky vytištěná hodinová hodnota, jež je k dispozici, nahradí nebo sníží poplatek odpovídající skutečné

délce parkování. Časové předplacené karty platí výhradně pro jednorázové použití.

2. Časové předplacené karty jsou platné do vytištěného konce platnosti a výhradně pro parkoviště Mazur.

Zákazníci parkoviště by měli být o tomto rozsahu platnosti poučeni.

3. V případě, že vozidlo nebude zaparkováno v souladu s tímto omezením, je nutné uhradit parkovné v plné výši.

4. Nevyužité časy nebudou připsány k dobru, ale časová předplacená karta bude kompletně znehodnocena

(POZOR! Především u krátkodobých parkování může být taková ztráta hodnoty velmi vysoká.)

5. Časové předplacené karty lze kombinovat s jinými časově předplacenými kartami (např. 2+2 týdny = 4 týdny)

a je možno je doplatit (hotově, kartou Maestro nebo kreditní kartou).

6. Časové předplacené karty jsou bezhotovostním platebním prostředkem. Jejich případná ztráta je rovna ztrátě

hotovosti a nese ji zákazník.

7. Překročení zobrazené hodinové hodnoty jde k tíži zákazníka a musí být zaplaceno před výjezdem

(doplatek podle bodu 5).

8. Prodloužení po uplynutí data platnosti je možné za předpokladu ev. doplatku mezitím případného

navýšení ceny. Finanční vyrovnání není možné.

9. Pozor: Vlastnictví předplacené parkovací karty neposkytuje záruku volného parkovacího místa.

10. Předplacené karty jsou zákazníkům předávány bezplatně nebo se započítáním poplatku ze strany společnosti

Mazur Parkplatz GmbH včetně administrativního poplatku v maximální výši 20 % z ceny.

11. Po obdržení objednaných časových předplacených karet okamžitě zkontrolujte, zda Vám bylo dodáno

správné množství i kategorie. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

12. Platí aktuálně platné parkovací podmínky společnosti Mazur Parkplatz GmbH.

13. V případě porušení výše uvedených bodů dojde k okamžitému zrušení stávající smlouvy, případně již

objednateli nebudou dodány žádné další předplacené karty.

Mazur Parkplatz GmbH 

Hainburger Bundesstraße 143 

c./o. Parkplatz Mazur 

2320 Schwechat 

Tel: +43-1-604-2530-0 

Fax: +43-1-604-2530-6 

E-Mail: info@mazur-parken.at

www.mazur-parken.at

Stav: 11/2020 Platí aktuální prodejní podmínky a ceny předplacených časových karet a parkovací podmínky 

společnosti Mazur Parkplatz GmbH v příslušné platné verzi. Sídlem soudu je věcně příslušný soud pro Wien Innere Stadt. Užívá se výhradně rakouské 

právo. Společnost Mazur Parktplatz GmbH si vyhrazuje právo na změnu obsahu a rozsahu služeb.
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OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO PŘEDPLACENÉ PARKOVACÍ KARTY 
NA PARKOVIŠTĚ MAZUR

Aktuální platné ceny do odvolání, za 1 kus, vč. 20% DPH. 

Platnost parkovacích předplacených karet: 01.04.2020 až 31.12.2021

Objednavatel: Zákaznické číslo:

Název firmy: Tel.:

Adresa: E-mail:

Minimální odběr 100 kusů požadované. 

Platí aktuální prodejní podmínky a ceny parkovacích předplacených karet.

do 4 dnů    do 8 dnů do 15 dnů do 22 dnů 

  á € 37,20     á € 52,50   á € 70,80   á € 87,60 

Počet kusů:

Zaslání poštou: O  Ano O  Ne 

Dodací adresa: (Jméno příjemce, PSČ, obec, ulice, číslo)

Osobní vyzvednutí v kanceláři parkoviště Mazur: O Ano O  Ne

Datum vyzvednutí: 

Jméno vyzvedávajícího:

Platba při vyzvednutí: O  Ano O  Ne

Mazur Parkplatz GmbH 

Hainburger Bundesstraße 143 

c./o. Parkplatz Mazur 

2320 Schwechat 

Tel: +43-1-604-2530-0 

Fax: +43-1-604-2530-6 

E-Mail: info@mazur-parken.at

www.mazur-parken.at

Stav: 11/2020 Platí aktuální prodejní podmínky a ceny předplacených časových karet a parkovací podmínky 

společnosti Mazur Parkplatz GmbH v příslušné platné verzi. Sídlem soudu je věcně příslušný soud pro Wien Innere Stadt. Užívá se výhradně rakouské 

právo. Společnost Mazur Parktplatz GmbH si vyhrazuje právo na změnu obsahu a rozsahu služeb.
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Změny vyhrazeny 

Stav: 11/2020 




