
Zľava z ceny parkovania pri platbe vopred bankovým prevodným 
príkazom, a to 5,-€ v období 1.1.2023-31.5.2023, a až 10,-€ v období 

1.6.2023-30.9.2023 
 

Využite možnosť zľavy z ceny parkovania pri platbe vopred bankovým prevodom. Získate tým nie len 
rýchlejšie odbavenie na parkovisku ale najmä nižšiu a garantovanú cenu za parkovanie a služby. 
Ceny sa môžu v budúcnosti zmeniť a pri akejkoľvek zmene v rezervácii (aj pri upresňovaní časov) sa 
Vám vždy cena prepočíta podľa aktuálneho cenníka. Cena je garantovaná len pri úhrade vopred 
bankovým prevodom. 

Ako získať dodatočnú zľavu z parkovania pri platbe vopred bankovým prevodným 
príkazom?  
Urobte si rezerváciu prostredníctvom nášho rezervačného systému minimálne jeden pracovný deň 
pred plánovaným príchodom na naše parkovisko. Náš systém Vám vygeneruje Potvrdenie o rezervácii, 
v ktorom budete mať uvedenú cenu, ktorú budete platiť pri príchode na parkovisko a to buď 
v hotovosti alebo platobnou kartou. Spolu s Potvrdením o rezervácii Vám budú na mail doručené aj 
platobné údaje pre platbu vopred bankovým prevodom aj so zníženou cenou. Podľa týchto platobných 
údajov vykonajte bankový prevod. Po zaevidovaní platby Vám bude na mail doručené nové Potvrdenie 
o rezervácii, v ktorom bude uvedené, že „Rezervácia je už zaplatená“. Neskôr Vám bude zaslaná aj 
faktúra k prijatej platbe. 

Ako pri príchode dokladovať, že rezervácia je už zaplatená? 
Ak ste mailom obdržali nové Potvrdenie o rezervácii, v ktorom je uvedené, že „Rezervácia je už 
zaplatená“, tak pri príchode na parkovisko nemusíte nič dokladovať, lebo Vašu platbu sme už 
zaevidovali. Ak ste takéto Potvrdenie o rezervácii neobdržali, tak pri príchode sa preukážte výpisom 
z účtu, že ste platbu zrealizovali. Výpis z Vášho účtu je nutné predložiť v tom prípade, ak ste platbu 
realizovali na poslednú chvíľu. 

Prečo som spolu s Potvrdením o rezervácii nedostal platobné údaje? 
Platobné údaje ste neobdržali preto, že Vaše parkovanie sa začína v rovnaký deň, ako bola vytvorená 
rezervácia. V tomto prípade už nie je možná platba vopred bankovým prevodom a pri príchode na 
parkovisko budete platiť cenu akú mate uvedenú na Potvrdení o rezervácii. V tomto prípade zľava 
z ceny už nie je možná. Zľava z ceny nie je možná ani v prípade, ak ste si rezerváciu urobili telefonicky 
prostredníctvom nášho pracovníka. 

Môžem si spolu so zľavou za platbu vopred bankovým prevodom uplatniť aj zľavový kód, 
ktorý som obdržal v minulosti? 
Ak ste našim pravidelným zákazníkom, tak po ukončení parkovania Vám vždy zasielame zľavový kód, 
ktorý si samozrejme môžete uplatniť aj v tom prípade. Po uplatnení oboch zliav tak získate najlepšiu 
cenu v porovnaní s ostatnými parkoviskami, ktoré poskytujú podobné služby. 

Môžem zrušiť už zaplatenú rezerváciu? 
Rezerváciu môžete stornovať do 7 dní pred plánovaným príchodom na parkovisko bezplatne. V tomto 
prípade Vám vrátime uhradenú čiastku späť na Váš bankový účet v plnej výške. Je potrebné vypísať 
formulár, ktorý nájdete na našej stránke www.airportparking.sk v sekcii „Zmena/Storno rezervácie“. 
Tu nájdete aj informácie o výške storno poplatkov. 

 

Tešíme sa Vašu návštevu, Parkovanie pri letisku MONTI. 


