TARIF 2 – „na ulici“
Parkování je zpoplatněno: Po-Pá 8:00-18:00 hod.
Mimo uvedenou dobu a ve dny státních svátků je parkování ZDARMA.

SMS PLATBA
…objednejte

pomocí SMS

Pošlete SMS ve tvaru

RICmezera2mezeraVaseRZ

➔ 90230

…objednejte

PROZVONĚNÍM

Zaregistrujte se do systému SMS
parkovného pomocí:

RICREGmezeraVaseRZ

➔ 90230

Na mobil Vám bude doručen SMS parkovací lístek
s vyznačenou platností doby parkování pro
zadanou RZ(SPZ).

Odeslaná registrační SMS je účtována jako
běžná SMS. Správnost registrace musíte
potvrdit SMS s textem ANOmezeraRICREG na
číslo 90230. K jednomu mobilnímu telefonnímu
číslu lze zaregistrovat jednu RZ.

Cena 10 Kč / 60 min.

Pro více informací o registraci pošlete na číslo
90230 SMS ve tvaru HELPmezeraRICREG

SMS odeslaná od zákazníka je účtována jako běžná
SMS dle tarifu operátora.

Pro prodloužení doby stání zašlete stejnou
SMS znovu.
Pro opravu chybně zadané RZ
pošlete SMS na telefonní číslo 910 304 638 ve tvaru:
RICmezeraIDPARKOVACIHOLISTKUmezeraNOVARZ
(příklad: RIC 459 3M29988). ID parkovacího lístku
naleznete v textu SMS, která Vám přišla jako
„parkovací lístek“. Změnu RZ lze provést do 5 min. od
odeslání objednací SMS.

Další podrobné informace o službě SMS parkovné
obdržíte na webových stránkách města Říčany nebo na
www.parkujdobre.cz. Zde máte také možnost
vytisknout si daňový doklad za poskytnutou službu.
Obecná pravidla k Premium SMS službám
naleznete na: www.platmobilem.cz
Službu technicky zajišťuje COMVERGA a.s., zákaznická
podpora, reklamace: 234 493 131 (Po–Pá:8.00-16.30
hod.), helpdesk@comverga.com.

Kontrolu zajišťuje
Městská policie Říčany.

Po registraci můžete již vždy
platit pouhým prozvoněním:

910 304 632
Na mobil Vám bude doručen SMS parkovací lístek
s vyznačenou platností doby parkování pro
zadanou RZ(SPZ).

Cena 10 Kč / 60 min.
Pro prodloužení doby stání prozvoňte znovu
výše uvedené dedikované číslo.
Opravu nebo změnu RZ v registraci lze pomocí SMS
odeslané na telefonní číslo 910 304 637. SMS musí
být ve tvaru RICmezeraRZmezeraNOVARZ
(příklad: RIC RZ 3T29988).
Zrušení Vaší registrace v systému SMS parkovného
(deaktivace služby) lze pomocí SMS ve tvaru
STOPmezeraRICREG na 90230. Deaktivace služby
Vám bude potvrzena zpětnou SMS.

Parkuj dobře v Říčanech!

