
 

 

 

 

 

 

Proces registrácie účtu  

1. Stiahnite si aplikáciu do svojho smartfónu cez App Store alebo Google Play. Môžete taktiež zadať Vaše 
telefónne číslo na tejto stránke a my Vám zašleme odkaz na aplikáciu v SMS. 

2. Zaregistrujte sa zadaním Vášho telefónneho čísla, EČV a informáciami o Vašej platobnej karte. 

       

Parkovanie s Návštevníckou parkovacou kartou PAAS (NPK)  

1. Svoju PAAS NPK môžete v aplikácii použiť iba vtedy, ak overíte e-mail, ktorý ste použili na vytvorenie účtu 
PAAS. Prejdite do Menu > Moje parkovania > Oprávnenia a kliknite na tlačidlo „Pridať parkovacie oprávnenie“.  

    

https://download.easyparkgroup.com/?_branch_match_id=973985345338636864&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8wryyxJ1UtNLK4sSCzK1stLLdFPLCgAAMPT0kAfAAAA


 

2. Prevedieme Vás procesom overenia e-mailu. Po dokončení overenia e-mailu bude Vaša NPK zobrazena v 
sekcii Oprávnenia vrátane zostávajúceho času na parkovanie. 

Tip: Ak použijete iný e-mail, nebudeme môcť nájsť parkovacie oprávnenia priradené k Vášmu účtu PAAS. 
Aby sme PAAS kartu mohli nájsť, karta musí byť aktívna. 

    

3. Pre zahájenie parkovania pre Vašu návštevu, vyberte zónu na mape alebo zadajte kód zóny a vyberte 
"Lístok pre rezidentov". Nezabudnite zadať EČV Vašej návštevy.  

Po začatí parkovania bude vytvorený platný parkovací lístok v hodnote 0 €. Časový kredit z návštevníckej 
karty sa odčítava ihneď po začatí parkovania. 

Tip 1: Pokiaľ sa Vám zobrazí chybové hlásenie, že parkovacia karta nebola nájdená alebo nedisponuje 
kreditom, prosím overte, že kartu v aplikácii vidíte, je platná pre danú zónu a máte dostatok kreditu. 

Tip 2: Pokiaľ je práve parkovanie v zóne zadarmo, aplikácia Vás upozorní a nedôjde k zahájeniu parkovania 
ani k čerpaniu kreditu. 

    

  



 

Parkovanie s Bonusovou kartou PAAS (BPK) 

1. V aplikácii prejdite do Menu a kliknite na Vozidlá. Pridajte ŠPZ vozidla, ku ktorému máte zaregistrovanú 
Bonusovú kartu.  

Tip: Ak si neskôr chcete pozrieť zostávajúce bonusové hodiny alebo iné informácie, prejdite do Menu > Moje 
parkovania > Oprávnenia, kde nájdete svoje parkovacie karty. 

                    

2. Vyberte zónu na mape alebo zadajte priamo jej kód. Vyberte "Lístok pre nerezidentov", nastavte dĺžku 
parkovania otočením kolieska a potvrďte EČV. 

Tip: Ak má Vaša Bonusová parkovacia karta dostatok kreditu, cena bude automaticky znížená. Do 2h denne 
môžete parkovať zadarmo. 

    

 

 


	Proces registrácie účtu

