
VÝHODNEJŠIE PARKOVANIE S HODINOVÝMI 
PARKOVACÍMI KARTAMI 2020/2021 

Hodinové parkovacie karty poskytujú možnosť parkovať na parkovisku Mazu za znížené ceny. Aktuálne bežné 

tarify nájdete na stránkach www.mazur-parken.at.

Hodinové parkovacie karty sú opatrené nápisom „Karta na zasúvanie“ a hodnotou v hodinách. Až do 

vyznačeného konca platnosti tak možno jednorazovo nahradiť alebo adekvátne znížiť dostupnú hodinovú 

hodnotu skutočne využitej parkovacej hodnoty. To znamená, že nevyužitý čas sa nepripíše, hodinová parkovacia 

karta sa kompletne znehodnotí. Hodinové parkovacie karty sa dajú kombinovať a započítať s ostatnými hodino-

vými parkovacími kartami (hotovosť, karta Maestro alebo kreditná karta). Hodinové parkovacie karty sú bezho-

tovostné platobné prostriedky, prípadná strata sa rovná strate hotovosti (blokovanie jednotlivých kariet nie je 

možné, preto ani bezplatná náhrada stratených kariet).

Minimálny odber hodinových parkovacích kariet je 100 kusov! Hodinové parkovacie karty možno objednať 

prostredníctvom objednávkového formulára, zaslanie sa uskutoční poštou. Po uskutočnení objednávky možno 

karty vyzdvihnúť v našej kancelárii na parkovisku Mazur. Platbu za karty možno zrealizovať na faktúru, resp. pri 

vyzdvihnutí priamo na mieste v hotovosti a prostredníctvom karty Maestro a kreditnej karty.

4 dni 8 dní 15 dní 22 dní

€ 37,20 € 52,50 € 70,80 € 87,60

€ 54,60 € 79,90 € 107,90 € 129,90

Aktuálne platné ceny do odvolania, za jeden kus, vrátane 20 % DPH.

Platnosť hodinových parkovacích kariet: 1. apríl 2020 až 31. december 2021

AKO FUNGUJÚ HODINOVÉ PARKOVACIE KARTY?
Pri vjazde na parkovacie miesto si vytiahnite parkovací lístok (stlačte tlačidlo na vydávanie lístkov) a odstavte 

svoje vozidlo. Úhradu – pred opustením parkovacieho miesta svojím vozidlom – môžete vykonať v automatickej 

parkovacej platobnej stanici alebo priamo pri výjazde.

Vložte svoj parkovací lístok, zobrazí sa vypočítaný parkovací poplatok. Teraz použite hodinovú parkovaciu kartu 

ako kartu na zasúvanie, suma sa adekvátne zníži. Zoberte si svoj parkovací lístok, ktorý je teraz zakódovaný ako 

výjazdový lístok a umožní vám otvoriť výjazdovú závoru v rámci času trvania výjazdového lístka (20 minút). Hodi-

nová parkovacia karta bola kompletne znehodnotená a vtiahnutá do automatickej parkovacej platobnej stanice.

V prípade otázok týkajúcich sa procesu objednávania, resp. získania ďalších informácií sme vám radi k dispozícii: 

Brigitte Müller

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

E-mail: info@mazur-parken.at

Stav: 11/2020.  Platia aktuálne podmienky predaja a ceny hodinových parkovacích kariet, ako aj podmienky parkovania spoločnosti

Mazur Parkplatz GmbH v príslušnom znení. Sídlom súdu je vecne príslušný súd pre Viedeň centrum mesta (Innere Stadt). Uplatňuje sa výlučne rakús-

ke právo. Spoločnosť Mazur Parkplatz GmbH si vyhradzuje právo na zmeny obsahu a rozsahu poskytovania služieb.

Pro srovnání:
Normální cena Stav 
01.01.2016
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Zmeny vyhradené 

Stav: 11/2020



PODMIENKY PREDAJA HODINOVÝCH PARKOVACÍCH 
KARIET

1. Opticky vytlačená dostupná hodinová hodnota nahrádza, resp. znižuje sumu, ktorú treba zaplatiť za skutočnú

dobu trvania parkovania. Hodinové parkovacie karty platia výlučne na jednorazové použitie.

2. Hodinové parkovacie karty platia až do vytlačeného konca platnosti a výlučne pre parkovisko Mazur.

Zákazníci parkoviska sú na tento rozsah platnosti upozornení.

3. V prípade, že bude osobné vozidlo odstavené v rozpore s týmto rozsahom platnosti, je nutné znášať plný

parkovací poplatok.

4. Nevyužitý čas sa nepripisuje, ale kompletne znehodnotí (POZOR! Predovšetkým pri krátkodobom odstavení 

môže byť preto strata hodnoty veľmi vysoká.)

5. Hodinové parkovacie karty možno kombinovať s inými hodinovými parkovacími kartami 

(napr. 2 + 2 týždne = 4 týždne) a započítať (hotovosťou, debetnou kartou alebo kreditnou kartou).

6. Hodinové parkovacie karty sú bezhotovostné platobné prostriedky. Prípadná strata sa vyrovná strate

hotovosti a znáša ju zákazník.

7. Pretiahnutie opticky vytlačenej hodinovej hodnoty znáša zákazník a musí sa zaplatiť pre výjazdom

(započítanie v súlade s bodom 5).

8. Predĺženie po uplynutí platnosti pripadá do úvahy po započítaní prípadného zvýšenia cien uskutočneného

medzičasom.  Vyplatenie v hotovosti nie je možné.

9. Pozor: držba parkovacej karty nie je zárukou voľnej odstavnej plochy.

10. Postúpenie hodinových parkovacích kariet zákazníkovi je povolené bezodplatne alebo pri ďalšom zaúčtovaní 

sumy fakturovanej spoločnosťou Mazur Parkplatz GmbH po započítaní administratívneho poplatku vo výške

maximálne 20 % z ceny.

11. Po prijatí objednaných hodinových parkovacích kariet je nutné ihneď skontrolovať, či bol dodaný správny

počet, resp. kategória kariet. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované.

12. Platia aktuálne platné podmienky parkovania spoločnosti Mazur Parkplatz GmbH.

13. V prípade porušenia bodov uvedených vyššie sa zruší existujúca dohoda, resp. sa objednávateľovi hodinové

parkovacie karty nebudú viac dodávať.

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. Platia aktuálne podmienky predaja a ceny hodinových parkovacích kariet, ako aj podmienky parkovania spoločnosti

Mazur Parkplatz GmbH v príslušnom znení. Sídlom súdu je vecne príslušný súd pre Viedeň centrum mesta (Innere Stadt). Uplatňuje sa výlučne rakús-

ke právo. Spoločnosť Mazur Parkplatz GmbH si vyhradzuje právo na zmeny obsahu a rozsahu poskytovania služieb.
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OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR PRE PARKOVACIE KARTY 
PARKOVISKA MAZUR

Aktuálne platné ceny do odvolania, za jeden kus, vrátane 20 % DPH. 

Platnosť parkovacích kariet: 01.04.2020 až 31.12.2021

Objednávateľ: Zákaznícke číslo:

Názov firmy: Tel.:

Adresa: E-mail:

Minimálne objednané množstvo je 100 kusov z každej požadovanej. 

Platia aktuálne podmienky predaja a ceny za parkovacie karty.

do 4 dní    do 8 dní do 15 dní do 22 dní 

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

Počet kusov:

Zaslanie poštou: O  Áno O  Nie 

Dodacia adresa: (Meno príjemcu, ŠPZ, obec, ulica, číslo domu) 

Vyzdvihnutie v odbavovacej budove parkoviska Mazur: O Áno O  Nie

Dátum vyzdvihnutia: 

Meno osoby, ktorá vozidlo vyzdvihne:

Platba pri vyzdvihnutí: O  Áno O  Nie

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. Platia aktuálne podmienky predaja a ceny hodinových parkovacích kariet, ako aj podmienky parkovania spoločnosti

Mazur Parkplatz GmbH v príslušnom znení. Sídlom súdu je vecne príslušný súd pre Viedeň centrum mesta (Innere Stadt). Uplatňuje sa výlučne rakús-

ke právo. Spoločnosť Mazur Parkplatz GmbH si vyhradzuje právo na zmeny obsahu a rozsahu poskytovania služieb.
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Zmeny vyhradené 

Stav: 11/2020




