PRAVIDLA
PRO VYUŽÍVÁNÍ PRODUKTU „ČD Parking“
V GARÁŽÍCH PARKING CENTRUM

1. Při vjezdu do Garáží Parking Centrum (dále jen „garáže“) klient ČD odebere parkovací lístek
z výdejového stojanu.
2. Následně zaparkuje na libovolném parkovacím místě, které není rezervováno.
3. Při odchodu z garáží je klient ČD povinen vzít parkovací lístek s sebou (slouží pro vstup do
objektu).
4. Při následném návratu do garáží klient ČD nejdříve (před odjezdem) zaplatí parkovné na
ruční pokladně garáží (u obsluhy garáží). V případě, že klient provede platbu v automatické
pokladně, bude mu naúčtována sazba parkovného dle běžného ceníku (bez výhod ČD
Parkingu).
Sazba parkovného produktu ČD Parking:
Tarif 99,-Kč s DPH/den (sazba parkovného je účtována za každých započatých 24 hod.) tento tarif je pouze pro klienty společnosti České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“), kteří cestují na
jednu jízdenku minimálně 200 km v jednom směru a dále pro držitele In-karet s aplikací IN
100 % a IN Business, KMB, mezinárodních jízdenek, celodenních jízdenek nebo skupinových
víkendových jízdenek. Pro využití tohoto tarifu je klient povinen předložit obsluze garáží
jeden z výše uvedených dokladů.
V případě, že klienti ČD chtějí využít tento tarif a budou předkládat jízdenku, musí datum
příjezdu do garáží korespondovat s datem odjezdu z hlavního nádraží v Praze. Tato
podmínka platí v případě parkování po dobu max. 24 hod. V případě, že klienti budou
parkovat déle než 24 hodin, jsou pro přiznání parkovací nabídky ČD Parking povinni k této
jízdence doložit zároveň jízdenku, kterou využili pro cestu zpět s příjezdem na hlavní
nádraží v Praze. Tato jízdenka musí mít shodné datum příjezdu na hlavní nádraží Praha
s datem výjezdu z garáží.
V případě, že bude klient požadovat parkování ve větším rozsahu, než dokladuje na
předkládaných jízdenkách (dle výše uvedených podmínek), zaplatí k tarifu ČD Parking (za
dobu, která překračuje údaje na jízdence) sazbu parkovného dle běžného ceníku garáží
Parking Centrum.
5. Pokud nebude dodržena jakákoliv podmínka dle bodu č. 4, nemá klient nárok na produkt ČD
Parking a parkovné bude účtováno dle běžného ceníku garáží Parking Centrum.
6. Produkt ČD Parking nelze kombinovat s žádnou jinou akcí nebo tarifem společnosti
ELTODO, a.s. (např. Tarif - Městská divadla pražská; myčka - hodiny parkování zdarma)
7. Po dobu parkování v garážích platí pro klienty využívající produkt ČD Parking „Provozní řád
garáží Parking Centrum“.

