
Sleva z ceny parkování při platbě předem bankovním převodním 
příkazem, a to 5,- € v období 1.1.2023-31.5.2023, a až 10,- € v období 

1.6.2023-30.9.2023 
Využijte možnosti slevy z ceny parkování při platbě předem bankovním převodem. Získáte tím nejen 
rychlejší odbavení na parkovišti, ale zejména nižší a garantovanou cenu za parkování a služby. Ceny 
se mohou v budoucnu změnit a při jakékoli změně v rezervaci (i při upřesňování časů) se Vám vždy 
cena přepočítá dle aktuálního ceníku. Cena je garantována pouze při úhradě předem bankovním 
převodem. 

Jak získat dodatečnou slevu z parkování při platbě předem bankovním převodním 
příkazem? 

Udělejte si rezervaci prostřednictvím našeho rezervačního systému minimálně jeden pracovní den (při 
zahraniční platbě minimálně 3 pracovní dny) před plánovaným příjezdem na naše parkoviště. Náš 
systém Vám vygeneruje Potvrzení o rezervaci, ve kterém budete mít uvedenou cenu, kterou budete 
platit při příjezdu na parkoviště, a to buď v hotovosti nebo platební kartou. Spolu s Potvrzením o 
rezervaci Vám budou na mail doručeny i platební údaje pro platbu předem bankovním převodem i se 
sníženou cenou. Podle těchto platebních údajů proveďte bankovní převod. Po zaevidování platby Vám 
bude na mail doručeno nové Potvrzení o rezervaci, ve kterém bude uvedeno, že „Rezervace je již 
zaplacena“. Později Vám bude zaslána i faktura k přijaté platbě. 

Jak při příjezdu dokládat, že rezervace je již zaplacena? 

Pokud jste mailem obdrželi nové Potvrzení o rezervaci, ve kterém je uvedeno, že „Rezervace je již 
zaplacena“, tak při příjezdu na parkoviště nemusíte nic dokladovat, neboť Vaši platbu jsme již 
zaevidovali. Pokud jste takové Potvrzení o rezervaci neobdrželi, tak při příjezdu se prokažte výpisem z 
účtu, že jste platbu zrealizovali. Výpis z Vašeho účtu je nutno předložit v tom případě, pokud jste platbu 
realizovali na poslední chvíli. 

Proč jsem spolu s Potvrzením o rezervaci neobdržel platební údaje? 

Platební údaje jste neobdrželi proto, že Vaše parkování začíná ve stejný den, jako byla vytvořena 
rezervace. V tomto případě již není možná platba předem bankovním převodem a při příjezdu na 
parkoviště budete platit cenu jakou máte uvedenou na Potvrzení o rezervaci. V tomto případě sleva z 
ceny již není možná. Sleva z ceny není možná ani v případě, že jste si rezervaci udělali telefonicky 
prostřednictvím našeho pracovníka. 

Mohu si spolu se slevou za platbu předem bankovním převodem uplatnit i slevový kód, 
který jsem obdržel v minulosti? 

Jste-li naším pravidelným zákazníkem, tak po ukončení parkování Vám vždy zasíláme slevový kód, který 
si samozřejmě můžete uplatnit i v tom případě. Po uplatnění obou slev tak získáte nejlepší cenu v 
porovnání s ostatními parkovišti, která poskytují podobné služby. 

Mohu zrušit již zaplacenou rezervaci? 

Rezervaci můžete stornovat do 7 dnů před plánovaným příjezdem na parkoviště bezplatně. V tomto 
případě Vám vrátíme uhrazenou částku zpět na Váš bankovní účet v plné výši. Je třeba vypsat formulář, 
který naleznete na naší stránce www.airportparking.sk v sekci „Změna/Storno rezervace“. Zde 
naleznete také informace o výši storno poplatků. 

 

Těšíme se Vaši návštěvu, Parkování u letiště MONTI. 


