Ako parkovať? Letisko Viedeň – Schwechat
Parkovisko MAZUR

Po rezervácii parkovania na želanom parkovisku ste dostali QR kód „QR Code for entry“, ktorý slúži
na vstup do parkoviska. Pred jeho použitím si, prosím, preštudujte nasledujúce pokyny.
Odporúčame vytlačiť ich a zobrať so sebou na cestu.
CESTA NA LETISKO
Na parkovisko sa najjednoduchšie dostanete po
štátnej ceste B9 z hraničného prechodu Berg smerom
na Viedeň cez Hainburg (nepotrebujete rakúsku
diaľničnú nálepku - pred obcou FISCHAMEND
neodbočujte na diaľnicu A4 ale pokračujte stále cestou
B9.) V prípade použitia diaľnice A4 odporúčame zjazd
Fischamend na cestu B9.
Neodbočujte na letisko, ale pokračujte stále rovno –
podľa priloženej mapky až k odbočke vľavo na
parkovisko MAZUR. Parkovisko Mazur sa nachádza ca.
2 km za letiskom Schwechat.
POSTUP PRI PARKOVANÍ
1. Pri príchode na vstupnej rampe načítajte QR kód
vytlačený na papieri alebo z displeja telefónu.
DÔLEŽITÉ: NESTLÁČAJTE tlačidlo na výdaj lístka,
inak dostanete bežný parkovací lístok, ktorý by
ste museli pri odchode uhrádzať. Ak by sa Vám
neúmyselne podarilo stlačiť toto tlačidlo, parkovisko
môžete opustiť bezplatne do 10 minút, a následne
treba znova vojsť na parkovisko so svojou
rezerváciou s QR kódom.

REKLAMÁCIE FUNKČNOSTI
Reklamácie funkčnosti karty je potrebné podať
okamžite pri zistení závady priamo na letisku Viedeň u
pracovníkov správy parkoviska, ktorých nájdete v
budove vrátnice pred vstupnými rampami parkoviska.
Cestovná kancelária nie je schopná objektívne vybaviť
prípadné dodatočné reklamácie po opustení letiska
resp. reklamácie bez písomného potvrdenia
nefunkčnosti od správy letiska Viedeň Schwechat.
Cestovná agentúra nenesie zodpovednosť za
nesprávnu manipuláciu s QR kódom resp. parkovacou
kartou.
V prípade
preukázanej
a potvrdenej
nefunkčnosti QR kódu/parkovacej karty pracovníkom
správy parkoviska vzniká zákazníkovi nárok na vrátenie
čiastky, ktorú cestovnej agentúre za rezerváciu
parkovania
uhradil.
Cestovná
agentúra
ako
sprostredkovateľ služby nemá voči klientovi žiadne
ďalšie povinnosti a zákazníkovi nevzniká nárok na
žiadne ďalšie plnenie v súvislosti s nefunkčnosťou QR
kódu.
ADRESA PARKOVISKA: MAZUR Parkplatz
Hainburger Bundesstrasse 143, 2320 Schwechat
GPS súradnice: 48°07'42"N 16°32'27"E.
Vjazd do areálu parkoviska MAZUR

2. Po rozpoznaní QR kódu systém automaticky vydá
výstupný lístok na odchod, závora sa otvorí
a môžete zaparkovať. Ak sa vyskytnú problémy so
skenovaním QR kódu, použite tlačidlo na
kontaktovanie zamestnanca letiska.
S QR kódom môžete na parkovisko vstúpiť iba
raz. Pokiaľ opustíte parkovisko cez východovú
závoru, nie je možné použiť QR kód znova.
ODCHOD Z PARKOVISKA
V rámci rezervovaného obdobia môžete opustiť
parkovisko cez odchodovú závoru vložením lístka,
ktorý ste dostali pri príchode. Ak dôjde k prekročeniu
termínu rezervácie, dodatočný čas bude účtovaný na
základe aktuálnych sadzieb za parkovanie. Platbu je
možné uskutočniť platobnou kartou pri výstupnej
závore, alebo môžete zaplatiť v ktoromkoľvek z
platobných automatov aj v hotovosti. Ak máte nejaké
problémy s odchodom, kontaktujte prosím personál
parkoviska stlačením volacieho tlačidla na automate
alebo výstupnej závore.
V prípade, že pri východe z parkoviska Vám závora
zobrazuje chybové hlásenie – použite druhú závoru –
môže ísť o momentálnu poruchu zariadenia.

Kyvadlový autobus

Rezervujte Vaše zájazdy a letenky online
za výhodné ceny na www.stahl.sk
ON LINE REZERVÁCIA PARKOVANIA
https://stahl.sk/onlineparking

