ČD Parking Pardubice

Kde nás najdete
Adresa: nám. Jana Pernera, Pardubice, GPS: Loc: 50°1‘56.945‘‘N, 15°45‘28.832‘‘E

Co nabízíme


9 parkovacích míst rezervovaných pro zákazníky ČD



v blízkosti odbavovací haly



non-stop provoz

Cenový tarif


1 den – 0 Kč



2 dny – 0 Kč k mezinárodní jízdence / 50 Kč k vnitrostátní jízdence

Jak služba funguje
Nabídka je určena speciálně zákazníkům ČD, kteří cestují ze stanice Pardubice hl.n. na vzdálenost více než
100 km.



Nabídka je pouze v rámci e-shop ČD – možnost zakoupení rezervace parkovacího místa pro osobní vozidlo
na parkovišti ČD Parking Pardubice hl.n.
Postup zakoupení rezervace



V e-shop ČD si zvolíte nákup jízdního dokladu s výchozí stanicí Pardubice hl.n. Bude vám nabídnuta možnost
zakoupení rezervace jednoho parkovacího místa pro osobní vozidlo na parkovišti ČD Parking Pardubice hl.n.
Zakoupení rezervace parkovacího místa se potvrdí zatržením příslušné nabídky.



Vyberete si dobu rezervace v násobcích dnů (1 den až 2 dny) 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.



Voucher musí být vytisknutý na čistém nebarevném listu papíru formátu A4.



Předprodej je realizován pouze do vyčerpání kapacity kontingentu 9 parkovacích míst.

Postup použití



Po zaparkování na volném místě parkoviště ČD Parking umístíte voucher viditelně za přední sklo vozidla.



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). Opravený voucher umístíte viditelně za přední sklo vozidla.



Na parkovišti ČD Parking Pardubice hl.n. jste povinni dodržovat provozní řád. S provozním řádem je možno
se seznámit zde (.pdf; 122 kB).



Případné nevyužití parkování z důvodu na straně cestujícího musí být uplatněno před prvním dnem platnosti
potvrzené rezervace a to pře e-shop ČD.



Na parkovišti je prováděna namátková kontrola. Při zjištění překročení doby parkování nebo při zjištění parkujícího
vozidla bez viditelně umístěného voucheru bude dále postupováno v souladu s platnou legislativou.

Obr. 1 – Označení parkoviště svislou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou
Aktualizace: 7. 4. 2022

