Platby parkovného
Parkování (nejen) v modrých zónách v Praze

manuál

www.axigon.cz

Než budete moci začít využívat bezhotovostní platby parkovného (nejen) v modrých
zónách v Praze, je potřeba jednorázově provést tyto kroky:
1. Stáhněte si mobilní aplikaci AXIGON
2. Použijte stejné přihlašovací údaje jako do klientské zóny www.axigon.cz
3. Na záložce Platba parkovného nastavte registrační značku/značky vozidel, za které
budete chtít platit parkování a tankovací kartu od AXIGONU, kterou chcete využívat
k placení.
4. Parkujte ve všech parkovacích zónách v Praze, a v řadě dalších míst v celé ČR.
> Postup pro kompletní nastavení je uveden v manuálu níže.

Krok 1 ze 4: Stažení aplikace
1) Mobilní aplikaci AXIGON si můžete bezplatně stáhnout z App Store nebo
z Google Play.
2) Aplikaci si můžete stáhnout i s použitím níže uvedených QR kódů.
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Krok 2 ze 4: Přihlášení se do aplikace
1) Přihlašovací údaje do mobilní aplikace jsou stejné jako do
klientské zóny www.axigon.cz.
2) Pro vaše řidiče nebo kolegy, kteří nemají mít přístup do klientské
zóny, zřídíme přístup jenom do mobilní aplikace.
3) Pokud ještě nemáte přihlašovací údaje, kontaktujte nás na
bezplatné zelené lince 800 900 501 nebo nám napište na
podpora@axigon.cz.

Krok 3 ze 4: Nastavení bezhotovostních
plateb parkovného (RZ vozidla a tank. karty)
1) Zvolte záložku „Platba parkovného“ z menu nebo z navigační lišty.
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2) Klikněte na ikonku ozubeného kolečka v pravém horním rohu, abyste se dostali do
„Nastavení“.
3) Zadejte registrační značku (RZ) vašeho vozidla. Pokud využíváte více vozidel je
možné zadat více RZ. Zadání RZ potvrďte tlačítkem „Uložit značky“

4) Zadejte e-mailovou adresu, na kterou vám budou posílána potvrzení o zaplacení
parkovného. POZOR, toto jsou daňové doklady, které je potřeba archivovat,
(pokud náklady na parkovné chcete účtovat jako daňově uznatelné náklady).
Doporučujeme, zde zadat e-mailovou adresu vašeho pracovníka (zpravidla
účetní), který daňové doklady bude shromažďovat a archivovat. Zadání
e-mailové adresy potvrďte tlačítkem „Nastavit e-mail“
5) Klikněte na tlačítko „Registrace a správa karet“.

www.axigon.cz

6) V poli „Zvolte typ karty“ vyberte variantu „AXIGON karta“.

7) Pojmenujte kartu (v našem příkladu jsme ji pojmenovali „Shell“
8) Heslo nedoporučujeme zadávat, protože ho pak budete muset
zadávat při každé platbě.
9) Zadejte číslo vaší tankovací karty od AXIGONU. Můžete použít jakoukoliv kartu
od AXIGONU – kartu Shell, EuroOil nebo kartu CNG innogy. U karet EuroOil
zadávejte číslo bez posledních 4 číslic. U karet innogy, pak číslo karty ve formátu,
ve kterém je uvedeno v klientské zóně (příklad: 45-5375847).
10) Po zadání čísla tankovací karty klikněte na tlačítko „Začít registraci“
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11) Po

úspěšné registraci tankovací karty se zobrazí hláška „Karta byla
zaregistrována“. Pokud se na stejné obrazovce posunete níž, uvidíte detaily
zaregistrované karty.
12) A tím je vlastně celý proces aktivace bezhotovostních plateb parkovného hotový.
Gratulujeme!

13) Tip!

Doporučujeme se ještě vrátit do „Nastavení“ (kliknutím na ozubené kolečko
vpravo nahoře) a odstranit zaškrtnutí u pole „Používat komunitní funkce“. U této
funkce zatím shledáváme malou přidanou hodnotu a vnímáme, že spíše zmenšuje
přehlednost a jednoduchost využívání aplikace.
14) Pokud chcete přejít na placení parkovného, klikněte na logo „MPLA“ uprostřed
horní lišty.
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Krok 4 ze 4: Platby parkovného
1) Dle GPS souřadnic vám aplikace nabídne nejbližší parkovací zónu, včetně názvu
ulice, ve které se nacházíte. Pokud se jedná o správnou zónu, klikněte na tlačítko
„K platbě“. Pokud ne pokračujte do bodu 4.
2) Zvolte dobu parkování. V aplikaci se vám zobrazí doba parkování.
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3) Posuňte se níže na obrazovce. Vámi zadaná e-mailová adresa je již předvyplněná,
tankovací karta zvolená. Pokud jste v nastavení nezadali heslo, pak už jen stačí
kliknout na tlačítko „Zaplatit“. A máte zaplaceno 😊

4) Pokud stojíte blízko křižovatky, může se stát, že vám aplikace nenabídne správnou
parkovací zónu (poznáte to dle názvu ulice). Na úvodní obrazovce se posuňte níže
a klikněte na tlačítko „Platba na ulici“. Pokud neparkujete v parkovací zóně, ale na
parkovišti „za závorou“ zvolte tlačítko „Platba na parkovišti“ a přejdete do bodu 6.
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5) Posuňte se do sekce „Ruční zadání“ a do pole zadejte číslo úseku nebo oblasti.
V Praze jsou tato čísla uvedena na dodatkové tabulce dopravních značek
vyznačujících parkovací úseky. Na ilustračním obrázku níže je uvedeno číslo
P1-0606. Číslo je potřeba zadat v tomto formátu, včetně pomlčky. Pak už
pokračujte od bodu 2 (zvolte dobu parkování a potvrďte platbu).

6) Pokud parkujete na parkovišti (jejich seznam najdete zde), pak na úvodní
obrazovce zvolte možnost „Platba na parkovišti“. Vyberte parkoviště ze seznamu
a klikněte „Pokračovat“.
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7) Zadejte číslo lístku, které je uvedeno pod čárovým kódem. A pak pokračujte ke
platbě.

Jsme vám k dispozici v případě jakýchkoliv dalších otázek. Můžete
nás kontaktovat i přímo z mobilní aplikace
(v menu zvolte položku „Kontaktujte nás“)
Bezplatná linka: 800 900 501. Kontaktní e-mail: podpora@axigon.cz.
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