
PARKOVANIE NA LETISKU VIEDEŇ 

(Parkplatz C, Parkhaus  3 alebo 4,          
Parkplatz MAZUR) 

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 vo Viedni tak môže prebehnúť v pohodlí vášho 
vlastného automobilu. Parkoviská pri letisku Viedeň sa nachádzajú v pešom dosahu odletového terminálu (Parkplatz C, 
Parkhaus 3, Parkhaus 4), resp. v cene parkovania je aj bezplatný transfer autobusom každých cca. 20 minút z parkoviska 
MAZUR (Parkplatz Mazur).  

Ponúkame vám zvýhodnené parkovacie karty na 4, 8, 15 a 22 – dňové pobyty. Zakúpením parkovacej karty ušetríte až 
40 – 50 % nákladov na parkovanie v porovnaní so sadzbami za platbu priamo na letisku bez zvýhodnenej parkovacej 
karty.  

Aké typy parkovacích kariet sú v ponuke? 
Parkplatz C  - parkovanie na 4 dni  (96 hodín)  
Parkplatz C  - parkovanie na 8 dní  (192 hodín)  
Parkplatz C  - parkovanie na 15 dní  (360 hodín)  
 
Parkhaus 3 alebo 4 - parkovanie na 4 dni  (96 hodín)  
Parkhaus 3 alebo 4 - parkovanie na 8 dní  (192 hodín)  
Parkhaus 3 alebo 4 - parkovanie na 15 dní  (360 hodín)  
 
Mazur    - parkovanie na 4 dni  (96 hodín) 
Mazur    - parkovanie na 8 dní  (192 hodín) 
Mazur    - parkovanie na 15 dní  (360 hodín) 
Mazur    - parkovanie na 22 dní  (528 hodín) 
 
 

Ako si zakúpiť parkovacie karty? 

Prostredníctvom webstránky www.letenky.sk,  www.lacneletenky.sk  a  www.letenky.com spolu s rezerváciou letenky 

alebo aj ako samostatnú službu. Parkovacie karty vám budú ZDARMA odoslané poštou na vašu adresu do 3 pracovných 
dní (zdarma v rámci SR).  

 

Ako uhradiť parkovacie karty? 
Po tom 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 poistenia. Počas rezervácie parkovania (ako 
samostatnej služby alebo v kombinácií s letenkou) je možné uhradiť za parkovanie ihneď internetbankingom alebo 
platobnou kartou.  

Ako sa dostať na parkovisko: 
Na parkovisko sa najjednoduchšie (a bez nutnosti rakúskej diaľničnej nálepky) dostanete po ceste B9 z Bratislavy cez 
hraničný prechod Berg smerom na Viedeň. Pred obcou Fischamend neodbočujte na diaľnicu A4, ale pokračujte stále cestou 
B9. Po ľavej strane budete mať letisko a po pravej strane diaľnicu A4. Pri letisku sú na ľavej strane odbočovacie pruhy na 
letisko. Tu začnite sledovať značenie garáží a parkovísk podľa vami zakúpenej parkovacej karty. Samozrejme pre rýchlejší 
presun je možné použiť aj rakúsku diaľnicu A6 s napojením na A4, odkiaľ je odbočka na letisko. V prípade, že parkujete 
na parkovisko Mazur, tak pokračujte po ceste B9 ďalej smerom na Viedeň, na ľavej strane odbočíte (ešte v rámci okrajovej 
časti letiska) na parkovisko Mazur. Pri ceste je informačná tabuľa.  

 

 

 

 

 

http://www.letenky.sk/
http://www.lacneletenky.sk/


Ako sa dostať z parkoviska na letisko a späť? 
Z parkoviska Parkhaus 3, Parkhaus 4, alebo Parkplatz C sa dostanete chôdzou cca. do 5 minút. Z Parkplatz C odporúčame 
použiť na prechod k odletovým terminálom podzemnú chodbu s urýchľovacími bežiacimi pásmi.  

Pokiaľ parkujete na parkovisku Mazur, v prednej časti areálu parkoviska (na malom kruhovom objazde) je zastávka 
autobusu, ktorý bezplatne premáva s niekoľkými zástavkami až k odletovému terminálu. Pre cestu späť stojí autobus na 
prvej priečnej zástavke pred odletovým terminálom. Autobus premáva podľa grafikonu nachádzajúceho sa na autobusovej 
zástavke. Z parkoviska smerom na letisko chodí autobus každých 30 min., odchody sú 5.50, 6.20, 6.50, 7.20,atď. 

Z letiska smerom na parkovisko odchádza autobus takisto každých 30 min. Zastávka sa nachádza pred check-inom 3, 
stanovisko autobusov č. 1, kde sú odchody vypísané aj na informačných tabuliach. Odchody sú 6.00, 6.30., 7.00, 7.30, 
atď. Preprava je zabezpečená 24 hodín denne. 

 

 

 

Postup úhrady parkovania pomocou parkovacej karty: 
a/ Pri vstupe na parkovisko / resp. do garáží vyberte a uschovajte vstupný parkovací lístok, ktorý sa vám vytlačí na rampe. 

b/ Po návrate z dovolenky vložte vstupný parkovací lístok do parkovacieho automatu (viď obr. nižšie). Pri parkovaní na 
Parkplatz C, resp. Parkhaus 3 alebo 4 sa nachádza v príletovej hale, ale taktiež na začiatku podchodu od Parkplatz C 
smerom k odletom. Pri parkovaní na parkovisku Mazur sa nachádza parkovací automat cca 20 metrov pred výstupnou 
rampou. 

c/ Automat na základe vstupného parkovacieho lístku vyčísli dlžnú sumu. Túto dlžnú sumu uhradíte vsunutím parkovacej 
karty, ktorú ste si zakúpili v našej cestovnej kancelárii. Pokiaľ jedna parkovacia karta nestačí na plnú úhradu, môžete 
zvyšok uhradiť ďalšou parkovacou kartou  alebo v hotovosti alebo platobnou kartou. Po úhrade vám následne automat 
vráti odkódovanú parkovaciu kartu, ktorá vám otvorí výstupnú rampu z parkoviska /z garáží.  

d/ Parkovisko je potrebné opustiť cca do 20 minút od úhrady.  

 

 

Reklamácie funkčnosti karty: 
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Reklamácie funkčnosti karty je potrebné podať okamžite pri zistení poruchy priamo na letisku u pracovníka správy 
parkoviska v pokladni „Kassa“ na prízemí poschodových garáží č. 4 – Parkhaus 4. Pri parkovisku Mazur je reklamáciu 
potrebné podať na pokladni, ktorá sa nachádza vpravo pri vchodovej rampe. Cestovná kancelária nie je schopná objektívne 
vybaviť prípadné dodatočné reklamácie po opustení letiska, resp. bez písomného potvrdenia nefunkčnosti karty potvrdenej 
správou daného parkoviska. Cestovná kancelária ako sprostredkovateľ služby nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť 
parkovacej karty, ktorá nebola spôsobená jej zavinením. V prípade, ak bola nefunkčnosť parkovacej karty spôsobená 
emitentom týchto kariet, cestovná kancelária postúpi reklamáciu parkovacej karty subjektu zodpovedajúcemu za vydanie 
parkovacej karty.        

  

Obchodné podmienky: 
Parkovacia karta je jednorazová a nevratná. Prípadný zostatok predplatených hodín po jednom použití karty prepadá. Platí 
od dátumu, ktorý je vyznačený na karte. Cestovná kancelária nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym 
použitím karty. V prípade potvrdenej nefunkčnosti parkovacej karty správou parkoviska, vzniká zákazníkovi nárok len na 
vrátenie sumy, ktorú cestovnej kancelárii za parkovaciu kartu uhradil. Nevzniká mu nárok na žiadne ďalšie plnenie 
v súvislosti s nefunkčnosťou alebo nevyužitím parkovacej karty. Správca parkoviska si vyhradzuje pri zníženej kapacite 
parkovacích miest v priestoroch na parkovanie počas stavebných prác na letisku Viedeň, právo na prípadné presmerovanie 
vozidiel na iné parkovacie plochy. Zakúpenie parkovacej karty nie je garanciou voľného miesta na státie auta 
vo vybranom parkovacom sektore! 

 

Službu „Parkovanie na letisku Viedeň“ ponúka www.letenky.sk  v spolupráci so správcami a prevádzkovateľmi. Tými sú 
spoločnosti: Vienna Airport plc, Parking-Management and Landside Traffic Operation, P.O.BOX 1, 1300 Vienna Airport; 

Mazur Parkplatz GmbH, Hainburger Bundesstrasse 143, c./o. Parkplatz Mazur, A-2320 Schwechat.   

                                                                               

     
Viď popis v texte. 

http://www.letenky.sk/

