ČDParking
Česká Třebová

Kde nás najdete
Adresa: nám. Jana Pernera, Česká Třebová, provozovatel Eko Bi, s.r.o.
GPS: Loc: 49°53'53.200"N, 16°26'44.157"E

Služby


10 parkovacích míst



Kryté podzemní parkoviště, spojené podchodem s odbavovací halou stanice Česká Třebová



Non-stop provoz



Celý prostor parkoviště monitorován městským kamerovým systémem

Cenový tarif


1 den – 70 Kč



2 dny – 140 Kč



3 dny – 210 Kč



4 dny – 280 Kč



5 až 8 dní – 300 Kč

Jak služba funguje
Služba ČD Parking je určena speciálně zákazníkům ČD, kteří cestují ze stanice Česká Třebová.



Nabídka je pouze v rámci eShop ČD – možnost zakoupení rezervace parkovacího místa pro osobní vozidlo na
parkovišti ČD Parking Česká Třebová.



Předprodej je realizován pouze do vyčerpání kapacity kontingentu parkovacích míst.

Postup zakoupení rezervace


V eShop ČD si zvolíte nákup jízdního dokladu s výchozí stanicí Česká Třebová. Bude vám nabídnuta možnost
zakoupení rezervace jednoho parkovacího místa pro osobní vozidlo na parkovišti ČD Parking Česká Třebová
(podzemní parkoviště dopravního terminálu). Zakoupení rezervace parkovacího místa se potvrdí zatržením
příslušné nabídky.



Vyberete si dobu rezervace v násobcích dnů (1 den až 8 dnů) a zadáte SPZ (RZ) vozidla. Parkování začíná
v 0:00 hodin prvního dne a končí v 03:00 hodin následujícího dne po dni skončení platnosti. Po potvrzení výběru
a provedení platby obdržíte jednodílný voucher ČD Parking ve formátu PDF.

Aktualizace: 01/05/2019

ČDParking
Postup použití


Při vjezdu do parkovacího terminálu odeberete parkovací lístek z výdejového automatu u vjezdové závory.



Zaparkujte na označeném místě. Horní část voucheru umístěte za přední sklo vozidla.



Spodní část voucheru společně s lístkem odevzdáte v osobní pokladně při odbavení výjezdu z parkovacího
terminálu – pokladní přepážka č. 4 – komplexní odbavení. Úkon můžete provést před nebo po návratu z cesty,
ale vždy před výjezdem z parkovacího terminálu. Obdržíte jednorázovou kartu umožňující opuštění parkovacího
terminálu. Pokud bude zjištěno překročení rezervované doby, nejprve doplatíte rozdíl (přikoupením dalšího
jednodenního parkování v ceně 70 Kč).



Voucher je vystaven na konkrétní dny a na konkrétní SPZ (RZ) vozidla. Při využití vozidla s jinou SPZ (RZ)
je nutné nahlásit tuto skutečnost u pokladní přepážky ČD č. 2 - komplexní odbavení, a to ještě před nastoupením
do vlaku. Pokladník provede úřední opravu SPZ (RZ).



V podzemním parkovišti terminálu Česká Třebová jste povinni dodržovat provozní řád. S provozním řádem je
možné se seznámit na webových stránkách provozovatele dopravního terminálu společnosti Eko Bi, s.r.o.
(www.ekobi.cz) či přímo v prostorách dopravního terminálu. Upozorňujeme především na omezení výšky vozidla
na max. 220 cm a zákaz vjezdu automobilů s LPG.



V případě, že nebude na vyhrazeném parkovišti volné místo, zaparkujte vozidlo na jiném volném parkovacím
místě (bez označení svislou dopravní značkou RÉSERVÉ, případně jiného vyhrazení, např. pro handicapované
osoby (pokud nemáte oprávnění k jeho využití) atp).



Reklamace se nevztahuje na případné zkrácení doby pobytu, je možné ji uplatnit jen na uskutečněné parkování.
Taková reklamace musí být uplatněna ještě před prvním dnem potvrzené rezervace; rezervace / reklamace bude
vyřízena společností Eko Bi, s.r.o., Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová, kontaktní e-mail:
zdenek.rehak@ekobi.cz, tel.: +420 731 125 802, ve lhůtě 30 dnů od termínu skutečné rezervace parkování /
doručení reklamace, byl-li tento termín pozdější.

Aktualizace: 01/05/2019

