HLAVNÍ VÝHODY GO PARKING

CENÍK GO PARKING
Při tvorbě cen jsme mysleli především na Vás, naše
zákazníky. Nejdříve jsme si stanovili, jak by měla
vypadat naprosto perfektní služba se vším všudy.
S nejrychlejší dopravou k terminálu, s bezpečností
vozů, s perfektním týmem lidí, nonstop bez ohledu
na den, noc či svátky – prostě služba, na kterou se
můžete vždy spolehnout.
A potom jsme přemýšleli, jak takovou službu udělat
co nejlevnější. Výsledkem je první hlídané parkoviště
za nejvýhodnější ceny. Ceny jsou uváděny včetně
DPH, doprava k terminálům a zpět je samozřejmě
zahrnuta v ceně.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
			

goparking.cz

První parkoviště v ČR s rezervací a platbou
přes internet!
První hlídané parkoviště na letišti Ruzyně
Nejbližší alternativní parkoviště k terminálům
Nízké ceny – týdenní sazba je levnější než taxi
z centra Prahy a zpět
(např.: 5 dní 900,- Kč, 10 dní 1 150,- Kč)
Přeprava klimatizovanými minibusy
k odbavovacím halám a zpět v ceně
parkovného
(samotná cesta trvá zhruba 3 min.)
Nejvyšší komfort: huštění pneu zdarma,
startovací zdroj
Bankomat – nemusíte shánět hotovost
NONSTOP – 24 h denně každý den v roce

Dny

Standardní
ceník

Cena při
rezervaci on-line

Více info:

1 den

350 Kč

350 Kč

www.goparking.cz

2 dny

600 Kč

600 Kč

3 dny

800 Kč

800 Kč

4 dny

900 Kč

900 Kč

5 dní

900 Kč

900 Kč

6 dní

900 Kč

900 Kč

7 dní

900 Kč

900 Kč

8 dní

1000 Kč

900 Kč

GO parking

9 dní

1100 Kč

1100 Kč

parkoviště na letišti Ruzyně nabízí

10 dní

1150 Kč

1150 Kč

jako první v ČR rezervaci a platbu

11 dní

1200 Kč

1200 Kč

přes internet!

12 dní

1300 Kč

1300 Kč

13 dní

1350 Kč

1350 Kč

Díky internetu si můžete místo

14 dní

1400 Kč

1400 Kč

tel.: 602 251 111
Těšíme se na Vaši návštěvu!

– první hlídané

na prvním hlídaném parkovišti
u letiště Ruzyně zajistit dopředu.

JEDNODUCHÉ
A BEZPEČNÉ
PARKOVÁNÍ NA
RUZYNI VÁM
ZAJISTÍ INTERNET
Chystáte se odletět z letiště Ruzyně a zvažujete, jak
se na letiště dostat? Přijeďte svým vozem a chytře
zaparkujte na GO parkingu – prvním hlídaném
parkovišti na letišti Ruzyně! Místo si můžete nově
rezervovat a zaplatit prostřednictvím bezpečné
platební brány přes internet! Budete tak mít jistotu, že až na parkoviště přijedete, budete tam mít
rezervované parkovací místo. Navíc vás týdenní
sazba za parkování vyjde levněji, než kdybyste z
centra Prahy a zpět jeli taxíkem.

FUNGOVÁNÍ GO PARKING

POSTUP PŘI REZERVANI ON-LINE

1. Na GO parking přijedete
směrem na letiště, Terminál
Sever a na sjezdu z rychlostní
komunikace uvidíte
navigační značky (na sjezdu
odbočíte vpravo), které vás
na GO parking dovedou.

1. Na stránkách www.goparking.cz si rezervujete
parkovací místo a termín, který vám vyhovuje. Následně
prostřednictvím bezpečného internetového platebního terminálu České spořitelny zaplatíte (údaje o vaší
platební kartě provozovatel parkoviště neuvidí – jsme
pouze informováni o realizaci platby). Mailem následně
obdržíte parkovací kartu, kterou si vytisknete na
standardní kancelářský papír formátu A4. Nezáleží na
tom, zda budete mít kartu vytištěnou černobíle nebo
barevně.

2. Po zaparkování vás minibusy
GO parking během několika
minut (3-10 min) odvezou
k odletové hale letiště
Ruzyně, Terminál Sever.
Cesta k odletové hale vám
tak zabere stejně, či dokonce
méně času, než kdybyste
zaparkovali přímo na letišti
a šli k novým terminálům
pešky. Navíc vás i se
zavazadly přivezeme přímo
před odletovou halu.
3. Parkovací kartu nenechávejte
ve voze, mějte ji u sebe.
Kartou se po příletu
prokážete řidiči minibusu
GO parking, který vás přiveze
zpět na parkoviště k vašemu
vozu. Chcete-li mít jistotu,
že vás bude minibus očekávat
před příletovou halou,
stačí po převzetí zavazadel
zavolat na telefonní číslo
722 730 730.

2. Při vjezdu do areálu přiložíte parkovací kartu, kterou
obdržíte mailem, ke čtečce automatického parkovacího
systému. Závora se vám automaticky otevře a následně
si vyberete volné parkovací místo, zaparkujete a svá
zavazadla naložíte do minibusu GO parking.
3. Před odjezdem z areálu GO parkingu se nemusíte
zdržovat platbou - pouze přiložíte parkovací kartu ke
čtečce automatického parkovacího systému a můžete
pohodlně opustit areál GO parkingu.

POSTUP BEZ REZERVACE
1. Při vjezdu do areálu vám po stisku tlačítka automatický
parkovací systém vytiskne parkovací kartu. Následně
si vyberete volné parkovací místo, zaparkujete a svá
zavazadla naložíte do klimatizovaného minibusu GO
parking, který vás zaveze k odletové hale.
2. Před odjezdem z areálu GO parkingu zaplatíte
v automatické pokladně. Nebudete-li mít hotovost,
nevadí, jednoduše využijete bankomat stojící hned vedle.
Rychlost a vaše pohodlí jsou našimi prioritami.
Po zaplacení máte 15 minut na pohodlné opuštění areálu.

