
KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS ÉRTÉKKÁRTYÁVAL
2020/2021 

Az értékkártyák kedvezményes parkolási lehetőséget biztosítanak a Mazur Parkolóban való parkoláshoz. Az 

aktuális normál tarifákat a www.mazur-parken.at alatt találhatja meg. 

Az értékkártyákat „Nachsteckkarte“ felirattal és óraértékkel látjuk el. Érvényességi idejük lejártáig egyszeri 

alkalommal, vagy a rendelkezésre álló parkolási időtartam erejéig helyettesíti, vagy lecsökkenti a ténylegesen 

fizetendő parkolási díjat Ez azt jelenti, hogy felhasznált idő nem kerülnek jóváírásra, hanem az értékkártya 

teljesen érvénytelenítésre kerül. Az értékkártya más értékkártyával kombinálható és feltölthető (kp., Maestro- 

vagy hitelkártya). Az értékkártya olyan készpénzmentes fizetési eszköz, amelynek elvesztése a készpénz elvesz-

téséhez hasonló következményekkel jár (a kártya nem tiltható le és az elveszített kártyák ingyenes pótlására 

sincs lehetőség). 

A vásárolható minimális értékkártya-mennyiség 100 darab! Az értékkártyákat a megrendelési nyom-

tatványon lehet megrendelni, kiküldésükre postai úton kerül sor. Előzetes megrendelés alapján személyesen 

elhozhatók a Mazur Parkolóban lévő irodából. Kifizetésére számla alapján átutalással, illetve a helyszíni elvitel-

nél készpénzzel, vagy Maestro, illetve hitelkártyával kerülhet sor.

4 nap 8 nap 15 nap 22 nap

€ 37,20 € 52,50 € 70,80 € 87,60

€ 54,60 € 79,90 € 107,90 € 129,90

HOGYAN MŰKÖDNEK AZ ÉRTÉKKÁRTYÁK?
A parkoló bejáratánál vegye el a parkolójegyet (nyomja meg a jegykiadó gombot) és parkolja le járművét.  

A parkolást – a parkoló autóval való elhagyásánál – az automata pénztárnál vagy közvetlenül kijáratnál fizetheti ki.

Helyezze be parkolójegyét és megjelenik a kiszámított parkolási díj. Most helyezze be az utólagosan behelyezendő 

értékkártyát, és a fizetendő összeg megfelelően csökken. Vegye ki az időközben kihajtó-jeggyé átkódolt parkolóje-

gyet, amivel a kihajtási türelmi időn belüli (20 perc) kihajthat a parkolóból. Az értékkártyák teljesen értéktelenítés-

re és bevonásra kerülnek.

A megrendeléssel, illetve egyéb kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal: 

Gerhard Griehsler 

Tel.: +43(0)1-7007-22889, Fax: +43(0)1-7007-28308 

E-mail: info@mazur-parken.at

Időállapot: 2019/11 Az aktuális értékesítési feltételeket és az aktuális értékkártya-árakat, valamint a Mazur Parkplatz GmbH hatályos időállapotú 

parkolási feltételeit kell alkalmazni. Kizárólag a Bécs/Belváros tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróságok rendelkeznek illetékességgel. Kizárólag 

az osztrák jog alkalmazható. A Mazur Parkplatz GmbH fenntartja magának a tartalom és a szolgáltatási kör módosítására vonatkozó jogát.  

Az árak 2020.április 1 - től 2021.március 31 - ig érvényesek, egy darabra vonatkoznak és 20% ÁFA-t tartalmaznak 

Az értékkártyák érvényességi ideje 2020.április 1 - től 2021. március 31.

Összehasonlításként:
normál ár 2016.01.01-én
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AZ ÉRTÉKKÁRTYÁK ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI

1.    A kártyára nyomtatott és rendelkezésre álló óraérték helyettesíti, illetve lecsökkenti a tényleges parkolási  

 idő után megfizetendő összeget. Az értékkártyák kizárólag egyszeri alkalommal használhatók.

2. Az értékkártyákkal a felnyomtatott érvényességi időpontig, és kizárólag a Mazur parkolóban lehet parkolni.  

 A parkoló ügyfeleinek figyelmét felhívjuk a már említett érvényességi feltételekre.

3. Az érvényességi feltételek figyelembe vétele nélkül leállított személygépkocsi után teljes összegű parkolási  

 díjat kell fizetni.

4.    Ez azt jelenti, hogy felhasznált idők nem kerülnek jóváírásra, hanem az értékkártya teljesen érvénytelenítésre  

 kerül (VIGYÁZAT! Rövid időtartamú parkolásnál igen nagy lehet az értékveszteség).

5.    Az értékkártyák más értékkártyával kombinálhatók (pl. 2 + 2 hét = 4 hét) és fel is tölthetők  

 (kp., Maestro- vagy hitelkártya).

6.    Az értékkártya készpénzmentes fizetési eszköz. Esetleges elvesztése a készpénz elvesztéséhez  

 hasonló következménnyel jár, amelynek következményei az ügyfelet terhelik.

7. A felnyomtatott óraérték túllépése esetén fizetendő díj az ügyfelet terheli és a kijárat előtt meg kell  

 fizetni (különbözet megfizetése az 5. pont szerint).

8. Az érvényesség lejártát követően a kártya érvényességi ideje az esetleges áremelkedések  

 figyelembe-vételével hosszabbítható meg. Készpénzes megváltásra nem kerülhet sor.

9. Figyelem: az értékkártya megvásárlása nem jelent garanciát a szabad parkolóhelyre.

10.  Az értékkártya ingyenesen vagy a Mazur Parkplatz GmbH által kiszámlázott összeg továbbszámlázásával,  

 illetve legfeljebb az ár 20%-nak megfelelő kezelési díj alkalmazásával ruházható át.

11. A megrendelt értékkártyák átvételét követően azonnal ellenőrizni kell, hogy megfelelő darabszámú,  

 illetve kategóriájú kártya került-e kiszállításra. Utólagos reklamációt nem fogadunk el.

12.   A Mazur Parkplatz GmbH hatályos időállapotú parkolási feltételeit kell alkalmazni.  

13.   A fenti rendelkezések megsértése esetén haladéktalanul felmondásra kerül a fennálló megállapodás,  

 illetve a megrendelő már nem kap több értékkártyát.

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

Időállapot: 2019/11 Az aktuális értékesítési feltételeket és az aktuális értékkártya-árakat, valamint a Mazur Parkplatz GmbH hatályos időállapotú 

parkolási feltételeit kell alkalmazni. Kizárólag a Bécs/Belváros tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróságok rendelkeznek illetékességgel. Kizárólag 

az osztrák jog alkalmazható. A Mazur Parkplatz GmbH fenntartja magának a tartalom és a szolgáltatási kör módosítására vonatkozó jogát.  
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MEGRENDELŐLAP ÉRTÉKKÁRTYA-RENDELÉSHEZ 
MAZUR PARKOLÓ

A parkolási díjak érvényessége: 2020.04.01. - 2021.03.31. a 20% ÁFA összegét már tartalmazzák   

A parkolási értékkártyák érvényessége: 2020.04.01. - 2021.03.31.

Megrendelő: Ügyfélszám:

Cégnév: Telefonszám:

Cím: E-mail: 

 

A megrendelhető minimális értékkártya-mennyiség: 100 darab 

Az értékkártyákra vonatkozó árakat és általános értékesítési feltételeket kell alkalmazni.

       4 napig      8 napig 15 napig 22 napig 

    37,20 €/db   52,50 €/db 70,80 €/db 87,60 €/db 

Darabszám:

 

Postázást kérek:  O  igen O  nem 

Szállítási cím: (Címzett neve, irányítószáma, települése, utca, házszám) 

Elvitel a Mazur Parkoló igazgatási épületéből:  O igen O  nem

Elviteli időpont: 

Az alábbi személy viszi el:

Fizetés elvitelnél:  O  igen O  nem

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

Időállapot: 2019/11 Az aktuális értékesítési feltételeket és az aktuális értékkártya-árakat, valamint a Mazur Parkplatz GmbH hatályos időállapotú 

parkolási feltételeit kell alkalmazni. Kizárólag a Bécs/Belváros tekintetében hatáskörrel rendelkező bíróságok rendelkeznek illetékességgel. Kizárólag 

az osztrák jog alkalmazható. A Mazur Parkplatz GmbH fenntartja magának a tartalom és a szolgáltatási kör módosítására vonatkozó jogát.  
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