
PARKING PYRZOWICE  

 

 Polecamy nasz strzeżony Peri parking Pyrzowice zlokalizowany niedaleko 

Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Mając na uwadze bezpieczeństwo 

Państwa pojazdów starannie zadbaliśmy o to, żeby Peri parking Pyrzowice został optymalnie 

przygotowany i zabezpieczony dla wygody i komfortu osób z niego korzystających.  

 Informujemy, że można w łatwy sposób dokonać rezerwacji miejsc parkingowych poprzez 

wypełnienie formularza rezerwacji lub też kontaktując się z nami telefonicznie pod numerem 0 668 

44 99 88. Gwarantujemy rzetelną obsługę, co zostało również docenione przez liczną grupę osób 

zdecydowanych na korzystanie z naszych usług. Peri parking Pyrzowice został całkowicie 

ogrodzony oraz oświetlony, przez co o każdej porze dnia można z niego korzystać jeżeli tylko 

zachodzi taka konieczność.  

 Wyposażyliśmy również Peri parking Pyrzowice w system kamer przemysłowych na 

podczerwień co pozwala na monitoring również w nocy, także nie trzeba się obawiać o 

pozostawiony pojazd. Proponujemy niezwykle przystępne ceny w ramach których jesteśmy w 

stanie zaoferować m. in. bezpłatny transfer klientów wraz z bagażem z parkingu na terminal 

pasażerski lotniska oraz powrót z lotniska po przylocie na parking Pyrzowice.  

 W sytuacji kiedy pojawią się jakiekolwiek niedogodności związane z uruchomieniem 

pojazdu istnieje opcja skorzystania z usług warsztatu samochodowego zlokalizowanego na terenie 

naszego parkingu. Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Informujemy, że opłata pobierana jest z 

góry tuż po przyjeździe pojazdu na parking.  

 Zapraszamy! 

 

PARKING LOTNISKO PYRZOWICE  

 

 Parking lotnisko Pyrzowice to bezpieczne miejsce na którym mogą Państwo zostawić swój 

pojazd. Informujemy, że parking lotnisko Pyrzowice został wyposażony w system kamer 

przemysłowych na podczerwień umożliwiający monitoring również w nocy, dlatego też osoby 

postronne nie mają dostępu. Zadbaliśmy o to, żeby teren został prawidłowo ogrodzony i 

ubezpieczony.  

 Znajdujemy się w znacząco bliskiej odległości od lotniska., dlatego też naszym Klientom 

jesteśmy w stanie zapewnić darmowy transfer pod terminal pasażerski lotniska oraz powrót na 

parking lotnisko Pyrzowice zaraz po przylocie. Gwarantujemy życzliwą i kulturalna obsługę oraz 

konkurencyjne opłaty. Dla Państwa wygody parking lotnisko Pyrzowice jest czynny całą dobę 

przez wszystkie dni tygodnia.  



 Zachęcamy do skorzystania z wygodnego systemu rezerwacji poprzez formularz lub też 

kontakt telefoniczny pod numerem 0 668 44 99 88. Na terenie parkingu znajduje się również 

wyspecjalizowany warsztat samochodowy. W awaryjnej sytuacji, kiedy pojazd ulegnie usterce 

można uzyskać pomoc ze strony fachowca.  

 Na stronie serwisu przygotowaliśmy niezbędne informacje dotyczące dojazdu na parking 

lotnisko Pyrzowice oraz galerię zdjęć. Zapraszamy na Peri parking.  

 

PARKING LOTNISKO KATOWICE  

 

 Parking lotnisko Katowice usytuowany w bliskiej odległości od  Międzynarodowego Portu 

Lotniczego Katowice w Pyrzowicach jest niezwykle bezpiecznym miejscem w którym bez obaw 

możecie Państwo pozostawić swój pojazd.  

 Informujemy, że parking lotnisko Katowice został wyposażony w specjalny system kamer 

na podczerwień w związku jest on monitorowany całodobowo o każdej porze dnia. Zapewniamy 

uprzejmą i kulturalna obsługę. Teren na którym znajduje się parking lotnisko Katowice został 

odpowiednio przygotowany poprzez ogrodzenie, dodatkowo jest on także ubezpieczony.  

 Dla naszych Klientów udostępniliśmy prosty formularz rezerwacji poprzez stronę 

internetową oraz kontakt telefoniczny pod numerem  0 668 44 99 88. Jeżeli tylko zachodzi taka 

potrzeba z chęcią realizujemy również usługę darmowego transferu pod terminal pasażerski 

lotniska oraz powrót na parking lotnisko Katowice. W przeciwieństwie do konkurencji jesteśmy w 

stanie zaoferować wyjątkowo atrakcyjne ceny. Na życzenie wystawiamy faktury VAT, a opłata 

pobierana jest z góry tuż po przyjeździe samochodu na parking lotnisko Katowice. Jeżeli pojawią 

się jakiekolwiek problemy z pojazdem bezpośrednio na miejscu uzyskacie Państwo fachową 

pomoc, ponieważ na terenie parkingu znajduje się warsztat samochodowy.  

 Zachęcamy do odwiedzenia strony serwisu w celu uzyskania szczegółowych informacji. 

 

PARKING PYRZOWICE KATOWICE  

 

 Jeżeli planujecie Państwo przyjazd w okolice Międzynarodowego Portu Lotniczego 

Katowice w Pyrzowicach i zastanawiacie się gdzie pozostawić swój pojazd- nasz parking 

Pyrzowice Katowie będzie doskonałym rozwiązaniem. Teren na którym został udostępniony  

parking Pyrzowice Katowice jest prawidłowo ogrodzony oraz ubezpieczony i osoby postronne nie 

mają możliwości wstępu.  

 Starannie zadbaliśmy o optymalną ochronę montując system kamer na podczerwień, przez 

co parking Pyrzowice Katowice podlega stałemu monitoringowi przez całą dobą. Nasz personel 



zapewnia profesjonalną obsługą wspartą kulturą osobistą i uprzejmością. Polecamy skorzystanie ze 

specjalnie przygotowanego formularza rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej. 

Ponadto można dokonać rezerwacji kontaktując się telefonicznie pod numerem  0 668 44 99 

88.Informujemy, że parking Pyrzowice Katowice jest czynny przez wszystkie dni tygodnia o 

każdej porze.  

 Z racji tego, że nasza lokalizacja mieście się zaledwie 500 metrów od lotniska dla Klientów 

świadczmy również darmowy transfer pod terminal pasażerski lotniska oraz powrót na parking 

Pyrzowice Katowice po przylocie. Proponujemy rozsądne ceny, co zdecydowanie wyróżnia naszą 

ofertę na tle konkurencji. W przypadku kiedy pojawią się jakiekolwiek problemy z pojazdem od 

strony technicznej na miejscu istnieje możliwość skorzystania z usług warsztatu samochodowe 

znajdującego się na terenie parkingu.  

 Zapraszamy! 

 

PARKING PRZY LOTNISKU KATOWICE  

 

 Parking przy lotnisku Katowice to doskonałe miejsce, żeby pozostawić bezpiecznie swój 

samochód. Przedstawiamy Państwu naszą ofertę która jest niezwykle konkurencyjna. Parking przy 

lotnisku Katowice Peri znajduje się na prywatnym terenie, odpowiednio ogrodzonym oraz 

ubezpieczonym na który osoby postronne nie mają dostępu. Poprzez zamontowanie specjalnego 

systemu kamer na podczerwień parking przy lotnisku  Katowice poddawany jest całodobowemu 

monitoringowi.  

 Jeżeli planują Państwo przyjazd w okolice Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice 

w Pyrzowicach polecamy nasz parking przy lotnisku Katowice. W dogodny sposób można 

dokonać rezerwacji poprzez udostępniony formularz na stronie serwisu lub też kontaktując się 

telefonicznie pod numerem  0 668 44 99 88. Na życzenie zapewniamy darmowy transfer pod 

terminal pasażerski lotniska oraz powrót na parking przy lotnisku Katowice tuż po przylocie Nasz 

personel to grupa kulturalnych i uprzejmych osób, które są odpowiedzialne za świadczone usługi. 

Kiedy samochód ulegnie niespodziewanej usterce na miejscu można skorzystać również z usług 

warsztatu samochodowego znajdującego się na terenie parkingu. Wszelkie opłaty Klient uiszcza z 

góry zaraz po przyjeździe samochodu na parking.  

 Proponujemy rozsądne ceny za parking przy lotnisku Katowice, zapraszamy! 

 

PARKING PRZY LOTNISKU PYRZOWICE  

 

 Polecamy Peri parking przy lotnisku Pyrzowice. Jeżeli zależy Państwu, żeby pozostawić 



samochód w bezpiecznym miejscu parking przy lotnisku Pyrzowice to niezwykle trafione 

rozwiązanie. Teren został ogrodzony oraz ubezpieczony, przez co osoby postronne nie mają 

dostępu. Dodatkowo wprowadziliśmy system kamer na podczerwień, przez co parking przy 

lotnisku Pyrzowice poddawany jest całodobowemu monitoringowi niezależnie od pory dnia. 

Gwarantujemy profesjonalną obsługę, a nasz kulturalny i uprzejmy personel zadba o usługi według 

najlepszych standardów. Proponujemy konkurencyjne ceny, co zdecydowanie wyróżnia naszą ofertę 

spośród innych.  

 Z racji bliskiej odległości od Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w 

Pyrzowicach zapewniamy również darmowy transfer pod terminal pasażerski lotniska oraz powrót 

na parking przy lotnisku Pyrzowice zaraz po przylocie. Informujemy, że na terenie parkingu 

znajduje się warsztat samochodowy, dlatego też w przypadku usterki czy też awarii pojazdu mogą 

Państwo bezpośrednio na miejscu skorzystać z fachowych usług. Przyjeżdżając na parking przy 

lotnisku Pyrzowice opłata pobierana jest z góry tuż po przyjeździe samochodu.  

 Zachęcamy do dokonywania z rezerwacji poprzez formularz na stronie lub też kontaktując 

się z nami telefonicznie pod numerem  0 668 44 99 88. 


