1740x1475

CENÍK
Veřejný sektor v Pc COMFORT,
3.–5. p.

VIP sektor v Pc COMFORT,
2. p.
1300x400

Platnost karty

12 měsíců

12 měsíců

Cena

29 500 Kč

37 400 Kč

Cena při uplatnění 5% věrnostní slevy

x

35 530 Kč

Cena při uplatnění 10% množstevní slevy

x

33 660 Kč

Abonentní karty

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Slevy nelze sčítat.

ABONENTNÍ KARTA DO VEŘEJNÉHO SEKTORU
Máte možnost parkovat ve veřejném sektoru parkovacího domu Pc COMFORT v jakoukoli denní či noční
hodinu, a to kdykoli během doby platnosti vaší karty.
Karta je přenositelná, platí 12 měsíců a nemusíte se díky ní zdržovat placením při výjezdu z parkoviště
ani plánovat parkování online podle svého odletu a příletu.
Platba probíhá na základě vystavení faktury na roční abonentní kartu před jejím vydáním.
Náklady na parkování zařadíte mezi daňově uznatelné položky své společnosti.
Prostor parkovacího domu je vybaven moderním kamerovým bezpečnostním systémem.
U obsluhy parkoviště si můžete zdarma uložit drobné příslušenství vozu do bezpečnostní schránky.

ABONENTNÍ KARTA DO VIP SEKTORU
Karta je určená k parkování ve VIP sektoru ve 2. patře našeho parkovacího domu Pc COMFORT.
	
Kromě služeb uvedených výše, příslušných k abonentní kartě do veřejného sektoru, vám zde poskytneme
osobní asistenci pracovníka parkoviště – přistavení vozíku na zavazadla, asistenci při vyndání zavazadel
z kufru a nabídku novin zdarma.
	
VIP sektor je střežen samostatným kamerovým systémem s nonstop přímým dohledem obsluhy.
	
Dárkem k nákupu abonentní karty do VIP sektoru je voucher na jednorázový vstup pro 1 osobu do salonku
s all inclusive občerstvením (snacky, alko, nealko), TV a pestrým výběrem denního tisku a magazínů,
výhledem na letadla, wifi připojením a relaxační zónou k odpočinku.
	
Stálým zákazníkům VIP sektoru garantujeme 5% slevu ze základní ceny abonentní karty a tuto
slevu poskytneme také zákazníkům, kteří doposud využívali abonentní kartu do veřejného sektoru
a v roce 2017 se rozhodnou pro parkování ve VIP sektoru.
	
Při zakoupení 2 a více abonentních karet do VIP sektoru v roce 2017 stejným zákazníkem poskytujeme
slevu 10 % ze základní ceny.

Objednejte nyní
obchod@aeroparking.cz

