Ceník Parkoviště

Platnost od 1.7.2016

Parkovací řád - příloha č. 2 : ceník parkovného

OSOBNÍ VOZY

BEZ DPH
cena v Kč
41 / hodinu

Každá započatá hodina

S DPH
cena v Kč
50 / hodinu

Maximální povolená doba stání vozidel pro držitele jednorázových parkovacích lístků je 12h.
Nedodržení maximální povolené doby stání se považuje za porušení provozního řádu parkoviště a je
trestáno pokutou ve výši 5.500 CZK.

NÁKLADNÍ VOZY
cena v Kč
83 / hodinu

Každá započatá hodina

cena v Kč
100 / hodinu

Maximální povolená doba stání vozidel pro držitele jednorázových parkovacích lístků je 12h.
Nedodržení maximální povolené doby stání se považuje za porušení provozního řádu parkoviště a je
trestáno pokutou ve výši 5.500 CZK.

DRŽITELÉ MAGNETICKÝ PARKOVACÍCH KARET
cena v Kč
992 / měsíc

cena v Kč
1200 / měsíc

Osobní vozidlo (plný tarif)

1850 / měsíc

2239 / měsíc

Nákladní vozidlo (sníženný tarif)

3000 / měsíc

3630 / měsíc

4000 / měsíc

4840 / měsíc

cena v Kč
350
100

cena v Kč
424
121

Osobní vozidlo (sníženný tarif)
Sníženný tarif platí pouze pro firmení vozy nájemníků v budově Skyportu
a soukromé vozy jejich zaměstnanců.

Sníženný tarif platí pouze pro firmení vozy nájemníků v budově Skyportu
a soukromé vozy jejich zaměstnanců.

Nákladní vozidlo (plný tarif)

OSTATNÍ SLUŽBY
Vystavení nové parkovací karty - "magnetická"
Vystavení nové parkovací karty - "za sklo"
parkovací karty jsou majetkem společnosti Skyport a.s.. Po ukončení smluvního vztahu je
klient povinen parkovací kartu vrátit.
(haliře jsou zaokrouhleny k nejbližší celé koruně)
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