
Firma PERI Parking powstała w maju 2012 roku, oferujemy kompleksowe usługi 

strzeżonego parkingu w pobliżu lotniska Pyrzowice Katowice z transferem na i z lotniska 

przez całą dobę. Parking obejmuje obszar 3500m2, wydzielone jest 120 standardowych 

miejsc dla samochodów osobowych oraz 20 miejsc zadaszonych (garaże i wiaty).  

 

Miejsca parkingowe są bardzo duże, ponadstandardowe wymiary 2,62 m szerokości 

(standardem jest 2,3 m) i 5 m długości, dodatkowo w ofercie garaże i wiaty, które 

pomieszczą najdłuższe limuzyny (do 6 m) oraz najwyższe suvy, busy (do 2,5 m). 

 

Zaspokajamy potrzeby najbardziej wymagających klientów, przede wszystkim 

oferujemy: 

 

 wygodę – duży oklejony samochód transferowy pomieści 8 osób + kierowca, 

całodobowy telefon i obsługa, foteliki dla dzieci w każdym wieku, możliwość 

przechowania kluczyków/dokumentów w sejfie, poczekalnia, darmowy dostęp do 

Internetu WiFi, telewizor, toalety, wyróżniamy się jako jedyny parking w 

Pyrzowicach własnym miejscem na lotnisku jest to stanowisko nr 6-7 przed 

terminalem A, tam spotykamy się z klientami po powrocie (nie trzeba się szukać 

na lotnisku), 

 

 bezpieczeństwo – parking jest strzeżony, teren jest w pełni monitorowany 

również w nocy, dobrze oświetlona każda alejka, wysokie ogrodzenie, utwardzony, 

ubezpieczony, w ofercie także największa ochrona przed czynnikami 

atmosferycznymi - garaże oraz wiaty, 

 

 preferencyjne ceny – oferowane ceny są porównywalne z cenami pozostałych 

parkingów przy lotnisku w Pyrzowicach, jednakże nasze usługi mają o wiele 

większą wartość dodaną, 

 

 profesjonalną i miłą obsługę – zawsze chętnie odpowiemy na każde pytanie 

klienta, doprowadzimy telefonicznie na nasz parking, jesteśmy zorganizowani i 

elastyczni, tak aby zawsze być na czas na lotnisku i jak najlepiej obsłużyć klienta, 

 

 wysoki standard – miejsca zadaszone, zwiększona ochrona przed warunkami 

atmosferycznymi oraz stale podnoszone standardy, naszym celem jest być 

parkingiem nr 1 w Pyrzowicach, 

 

 warsztat samochodowy na terenie parkingu, myjnię oraz pomoc przy 

odpaleniu samochodu, 

 

 wystawiamy faktury VAT. 

 

 

 

Obecnie posiadamy tylko parking w Pyrzowicach, jednak główna firma PERI działająca na 

rynku transportu ludzi i rzeczy w kraju i międzynarodowo działa od 1994 roku, a jej 

oddziały znajdują się w Pyrzowice-Katowice, Kraków, Rzeszów oraz Wrocław. Naszym 

celem jest dostarczanie najlepszych możliwości dla klientów, budowanie spójnego 

wizerunku, indywidualnego podejścia do klienta i pomocy w każdym zakresie.  

 

Nasze usługi parkingowe kierujemy do wszystkich ludzi z Polski i zagranicy, szczególnie 

dla ludzi powyżej 18 lat z terytorium Polski. Klienci, którzy korzystają z lotniska w 

Pyrzowicach pochodzą z całej Polski, województwa śląskiego (najbliższe otoczenie) jak i 

województwa pomorskiego. Pod uwagę można wziąć także osoby lubiące podróżować, 

spędzać wakacje za granicą, dodatkową grupą docelową (zazwyczaj poza sezonem) są 

także klienci biznesowi często korzystający z usług lotniczych. 

 


