PARKOVANIE PRI LETISKU BRATISLAVA
Náš portál vám ponúka možnosť parkovania vášho automobilu v čase, keď ste práve na dovolenke alebo na pracovnej
ceste niekde v zahraničí. Vaša cesta z domova na letisko v Bratislave tak môže prebehnúť v pohodlí vášho vlastného
automobilu. Parkovisko s kapacitou vyše 100 parkovacích miest sa nachádza len 5 minút (cca 1200m) od letiska v
Bratislave, je monitorované kamerovým systémom, zabezpečovacím zariadením a je pre vás k dispozícii 24 hodín denne.
Transfer na letisko a späť na parkovisko je zabezpečený a je bezplatný.

Ako si u nás môžete rezervovať svoje parkovacie miesto?
Prostredníctvom web stránky www.letenky.sk, www.lacneletenky.sk alebo www.letenky.com spolu s rezerváciou letenky
alebo aj ako samostatnú službu.

Je ešte voľné miesto na parkovisku?
Kliknutím na kalendár obsadenosti parkoviska zistíte, či je ešte parkovisko voľné. Rezerváciu parkoviska je potrebné
urobiť vtedy, keď sú na všetky dni k dispozícii voľné parkovacie miesta. Ak si zarezervujete parkovisko na obsadené
dátumy, resp. do spracovania objednávky z našej strany sa parkovacie miesta vypredajú, peniaze vám vrátime na účet.

Záväzné potvrdenie parkovania vám zašleme až dodatočne po spracovaní platby našimi pracovníkmi. Potvrdenie
rezervácie parkovania vám zašleme elektronicky – emailom.

Ako za rezerváciu zaplatiť?
Potom ako vyplníte požadované informácie ohľadom parkovania na tejto web stránke, tak vám do emailu doručíme aj
proforma faktúru s číslami účtov a variabilným symbolom na úhradu parkovania. Počas rezervácie parkovania (ako
samostatnej služby alebo v kombinácii s letenkou) je možné uhradiť za parkovanie ihneď internet bankingom, alebo
platobnou kartou.

Akými dokumentmi sa preukážem na parkovisku?
Po spracovaní vašej objednávky nasledujúci pracovný deň vám pošleme potvrdenie rezervácie parkovania
elektronicky na váš mail. Toto potvrdenie si, prosím, vytlačte a ním sa aj preukážte pri vstupe na parkovisko.

Je možné zrušiť už zaslanú rezerváciu?
Je to možné až do dňa plánovaného príchodu na parkovisko. Rezerváciu je možné zrušiť písomne zaslaním žiadosti na email: parkovanie@letenky.sk . Zákazníkovi bude zaplatená suma za parkovanie vrátená zaslaním na účet, ktorý uvedie
v žiadosti. Od danej sumy sa odpočítava manipulačný poplatok vo výške 33 €.

Ako nás nájdete?
Podrobnú mapu, ako sa dostanete na parkovisko, zobrazuje nasledovná mapka:

smer Žilina
Parkovanie pri letisku

Adresa:
Pestovateľská 2-4
821 04 Bratislava 2
GPS:
S(N) 48°10′14″
V(E) 17°10′59″
(N 48,170701,
E 17,182961)

IKEA

LETISKO BRATISLAVA

smer Petržalka, Viedeň
Keď už budete v blízkosti nášho parkoviska, tak sledujte navigačné tabule, na ktorých sú nasledovné symboly:

Ako sa dostať z parkoviska na letisko a späť?
V prípade vášho záujmu sa zabezpečuje aj bezplatný transfer na letisko a späť. Po zaparkovaní auta na našom
parkovisku sa spolu s batožinou odveziete na letisko. Po vašom návrate z dovolenky alebo pracovnej cesty a po
odbavení batožiny a ostatných formalít na letisku zavoláte na naše telefónne číslo +421 905 362041
+421 905
362041
a z letiska vás vyzdvihnú a prevezú späť na parkovisko. Transfer na letisko, a tiež cesta späť na parkovisko
trvá cca 5 min a je realizovaná pravidelnou dopravou v polhodinových intervaloch. Transfer na letisko sa zabezpečuje
len pre zákazníkov s on-line rezerváciou minimálne 24 hodín pred príchodom na parkovisko.

Príklad vozidla, ktorým sa uskutočňuje bezplatný transfer na letisko a späť:

Fotografie parkovacích miest:

Službu „Parkovanie pri letisku Bratislava“ ponúka portál www.letenky.sk, www.lacneletenky.sk a www.letenky.com
v spolupráci s prevádzkovateľom, ktorým je spoločnosť MONTI s.r.o., Pestovateľská 4, 821 04 Bratislava, Slovensko,
IČO: 31324011

