
 

KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM MOBILNÍ PŘEPÁŽKY NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA PRAHA 

 Mobilní přepážka (dále jen „MP“) je pronajímána výhradně za účelem uvítání a předání informací osobám, 

které přilétají do České republiky jako účastníci konkrétní akce – konference, eventu, sportovní či společenské 

akce apod. 

 MP je na základě objednávky připravena na své dané stanoviště v příletové hale Terminálu 1 nebo 2. Je s ní 

zakázáno jakkoli manipulovat či ji převážet! 

 Formulář Objednávky je umístěn na webových stránkách Letiště Praha, a. s. https://www.prg.aero/pronajem-

pultu-prepazek-kongresoveho-salu  

 Součástí MP je 1 židle. Více židlí není povoleno. 

 V těsné blízkosti MP je povoleno umístit 1 roll up o max. šíři 105 cm. 

 Logo nájemce může být umístěno pouze v horní části MP na místo k tomu určené. Logo se umisťuje na kovový 

povrch o rozměrech 91,5 x 21,5 cm (uchycení pomocí magnetů nebo si ho lze připravit na magnetickou folii). 

 Nesmí být lepena ani instalována žádná loga, nálepky apod. na jakoukoliv jinou část MP. V případě porušení 

bude uplatněná smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč. 

Pokyny pro samotný pronájem na místě: 

 Začátek pronájmu: po příchodu na Letiště Václava Havla Praha kontaktujte Provozní dispečink na tel. 

220 116 000. Pracovník provozních složek MP přistaví a podepíše s Vámi Protokol o předání MP. 

 Ukončení pronájmu: opětovně kontaktujte Provozní dispečink a vyčkejte příchodu pracovníka provozních 

složek, který MP převezme zpět oproti podepsání Protokolu o předání MP. Teprve tímto krokem je pronájem 

řádně ukončen! 

Ceník pronájmu: 

 1 hodina 1 den (od 10 hod. výše, max. 24 hod.) 

MP 520,- Kč 5.200,- Kč 

Ceny jsou bez DPH. 

Faktura Vám bude odeslána max. do 1 týdne po ukončení pronájmu poštou nebo, na vyžádání, elektronicky. 
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