
   

 

 

 

 
     

 

…plaťte pomocí SMS 
 

Pošlete na číslo 90230 SMS ve tvaru: 

KVmezera1mezeraRZmezeraDOBASTANI 

 

Příklad: 

 

 

KV 1 3K21234 1 
                                                      Vaše RZ           Doba stání  

       è 90230 
· SMS odeslaná od zákazníka je účtována jako běžná SMS.  

· Na mobil Vám bude doručen SMS parkovací lístek 
s vyznačenou platností doby parkování pro zadanou 
RZ(SPZ). Tento SMS parkovací lístek je zpoplatněn cenou 
odpovídající objednané době stání. 

· Doba požadovaného stání se v SMS uvádí počtem hodin. 

Příklady: 

Doba stání  
Kód doby 

stání Cena 
Příklad  

textu SMS  

30 minut 0 15,- Kč KV 1 3K21234 0 

1 hodina 1 30,- Kč KV 1 3K21234 1 

2 hodiny 2 60,- Kč KV 1 3K21234 2 

3 hodiny 3 90,- Kč KV 1 3K21234 3 

Pro prodloužení doby stání  
pošlete stejnou zprávu s příslušnou dobou v hodinách (min. 1 hod.), 

o kterou chcete stání prodloužit. Prodloužení je možné pouze o 
celé hodiny a lze ho provést ještě 5 min. po vypršení platnosti 
parkovacího lístku. Maximální doba parkování je 3 hod. 

Pro opravu chybně zadané RZ  
pošlete SMS na telefonní číslo 910 308 301. SMS musí mít tvar 
KVmezeraIDPARKOVACIHOLISTKUmezeraNOVARZ      

(příklad: KV 459 3K29988). ID parkovacího lístku naleznete 
v textu SMS, která Vám přišla jako „parkovací lístek“. Změnu RZ lze 
provést do 5 min. od odeslání objednací SMS. 

 
 

Další podrobné informace o službě SMS parkovné obdržíte na 
webových stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. 

na www.dpkv.cz Zde máte také možnost vytisknout si 
daňový doklad za poskytnutou službu. 
 

Službu technicky zajišťuje MATERNA Communications 

a.s., zákaznická podpora, reklamace: 910 303 126 

(Po–Pá:8.00-16.30 hod.), helpdesk@maternacz.com, 

www.maternacz.com.  

 

Obecná pravidla k Premium SMS službám: www.platmobilem.cz   

                           

 

 

 

ZÓNA 1  

Je zpoplatněno celoročně 7:00-18:00 hod.  

Maximální doba parkování je 3 hod. 
  

Zjednodušte si parkování… 

 
 

 

…plaťte prozvoněním 

Zaregistrujte si RZ vozidla a číslo Vašeho 
mobilu do systému SMS parkovného:  

Pošlete SMS ve tvaru:  KVRmezeraRZ 

Příklad: 

KVR 3K21234 

                                                    Vaše RZ     

  è 90230 

Odeslaná registrační SMS je účtována jako běžná SMS. Zpět 
obdržíte SMS zdarma s žádostí o potvrzení. Správnost registrace 
musíte potvrdit SMS s textem ANOmezeraKVR na číslo 90230. 

K jednomu mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat jednu RZ.  

Pro více informací o registraci pošlete na číslo 90230 SMS ve 

tvaru HELPmezeraKVR  

 

Po registraci můžete již vždy 
platit pouhým prozvoněním: 

          910 308 5xx 
                                             

· Pro prodloužení doby parkování prozvoňte telefonní číslo 
s vybranou dobou stání (min. 1 hod.). Prodloužení je 
možné pouze o celé hodiny. 

· Prozvonění z registrovaného mobilu není zpoplatněno. 
Systém automaticky volání ukončí a pošle na Váš mobil 
SMS parkovací lístek. Tento SMS parkovací lístek je 
zpoplatněn cenou odpovídající objednané době stání. 

Příklady: 

Doba stání  Cena Prozvoňte číslo  

30 minut 15,- Kč 910 308 510 

1 hodina 30,- Kč 910 308 501 

2 hodiny 60,- Kč 910 308 502 

3 hodiny 90,- Kč 910 308 503 

Pokud jste v registrační SMS udělali chybu v RZ nebo ke svému 
mobilu chcete registrovat RZ jiného vozidla, můžete provést opravu 
pomocí SMS odeslané na telefonní číslo 910 308 302. SMS musí 
být ve tvaru KVmezeraRZmezeraNOVARZ (příklad: KV RZ 

3K29988).  

Pro zrušení Vaší registrace v systému SMS parkovného 
(deaktivace služby) pošlete SMS ve tvaru STOPmezeraKVR na 

90230. Deaktivace služby Vám bude potvrzena zpětnou SMS. 

 

 

 

 

               

Kontrolu SMS parkovného zajišťuje Městská policie Karlovy Vary pomocí on-line zařízení.  



   

 

 

 

 
     

 

…plaťte pomocí SMS 
 

Pošlete na číslo 90230 SMS ve tvaru: 

KVmezera2mezeraRZmezeraDOBASTANI 

 

Příklad: 

 

 

KV 2 3K21234 1 
                                                      Vaše RZ           Doba stání  

       è 90230 
· SMS odeslaná od zákazníka je účtována jako běžná SMS.  

· Na mobil Vám bude doručen SMS parkovací lístek 
s vyznačenou platností doby parkování pro zadanou 
RZ(SPZ). Tento SMS parkovací lístek je zpoplatněn cenou 
odpovídající objednané době stání. 

· Doba požadovaného stání se v SMS uvádí počtem hodin. 

Příklady: 

Doba stání  
Kód doby 

stání Cena 
Příklad  

textu SMS  

30 minut 0 10,- Kč KV 2 3K21234 0 

1 hodina 1 20,- Kč KV 2 3K21234 1 

2 hodiny   22 40,- Kč KV 2 3K21234 2 

3 hodiny   33 60,- Kč KV 2 3K21234 3 

Pro prodloužení doby stání  
pošlete stejnou zprávu s příslušnou dobou v hodinách (min. 1 hod.), 

o kterou chcete stání prodloužit. Prodloužení je možné pouze o 
celé hodiny a lze ho provést ještě 5 min. po vypršení platnosti 
parkovacího lístku. Maximální doba parkování je 3 hod. 

Pro opravu chybně zadané RZ  
pošlete SMS na telefonní číslo 910 308 301. SMS musí mít tvar 
KVmezeraIDPARKOVACIHOLISTKUmezeraNOVARZ      

(příklad: KV 459 3K29988). ID parkovacího lístku naleznete 
v textu SMS, která Vám přišla jako „parkovací lístek“. Změnu RZ lze 
provést do 5 min. od odeslání objednací SMS. 

 
 

Další podrobné informace o službě SMS parkovné obdržíte na 
webových stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. 

na www.dpkv.cz Zde máte také možnost vytisknout si 
daňový doklad za poskytnutou službu. 
 

Službu technicky zajišťuje MATERNA Communications 

a.s., zákaznická podpora, reklamace: 910 303 126 

(Po–Pá:8.00-16.30 hod.), helpdesk@maternacz.com, 

www.maternacz.com.  

 

Obecná pravidla k Premium SMS službám: www.platmobilem.cz   

                           

 

 

 

 

ZÓNA 2  

Je zpoplatněno celoročně 7:00-18:00 hod.  

Maximální doba parkování je 3 hod. 
  

Zjednodušte si parkování… 
 

 

 

 

…plaťte prozvoněním 

Zaregistrujte si RZ vozidla a číslo Vašeho 
mobilu do systému SMS parkovného:  

Pošlete SMS ve tvaru:  KVRmezeraRZ 

Příklad: 

KVR 3K21234 

                                                    Vaše RZ     

  è 90230 

Odeslaná registrační SMS je účtována jako běžná SMS. Zpět 
obdržíte SMS zdarma s žádostí o potvrzení. Správnost registrace 
musíte potvrdit SMS s textem ANOmezeraKVR na číslo 90230. 

K jednomu mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat jednu RZ.  

Pro více informací o registraci pošlete na číslo 90230 SMS ve 

tvaru HELPmezeraKVR  

 

Po registraci můžete již vždy 
platit pouhým prozvoněním: 

          910 308 5xx 
                                             

· Pro prodloužení doby parkování prozvoňte telefonní číslo 
s vybranou dobou stání (min. 1 hod.). Prodloužení je 
možné pouze o celé hodiny. 

· Prozvonění z registrovaného mobilu není zpoplatněno. 
Systém automaticky volání ukončí a pošle na Váš mobil 
SMS parkovací lístek. Tento SMS parkovací lístek je 
zpoplatněn cenou odpovídající objednané době stání. 

Příklady: 

Doba stání  Cena Prozvoňte číslo  

30 minut 10,- Kč 910 308 511 

1 hodina 20,- Kč 910 308 504 

2 hodiny 40,- Kč 910 308 505 

3 hodiny 60,- Kč 910 308 506 

Pokud jste v registrační SMS udělali chybu v RZ nebo ke svému 
mobilu chcete registrovat RZ jiného vozidla, můžete provést opravu 
pomocí SMS odeslané na telefonní číslo 910 308 302. SMS musí 
být ve tvaru KVmezeraRZmezeraNOVARZ (příklad: KV RZ 

3K29988).  

Pro zrušení Vaší registrace v systému SMS parkovného 
(deaktivace služby) pošlete SMS ve tvaru STOPmezeraKVR na 

90230. Deaktivace služby Vám bude potvrzena zpětnou SMS. 

 

 

 

 

             

Kontrolu SMS parkovného zajišťuje Městská policie Karlovy Vary pomocí on-line zařízení.  



   

 

 

 

 
     

 

…plaťte pomocí SMS 
 

Pošlete na číslo 90230 SMS ve tvaru: 

KVmezera3mezeraRZmezeraDOBASTANI 

 

Příklad: 

 

 

KV 3 3K21234 1 
                                                      Vaše RZ           Doba stání  

       è 90230 
· SMS odeslaná od zákazníka je účtována jako běžná SMS.  

· Na mobil Vám bude doručen SMS parkovací lístek 
s vyznačenou platností doby parkování pro zadanou 
RZ(SPZ). Tento SMS parkovací lístek je zpoplatněn cenou 
odpovídající objednané době stání. 

· Doba požadovaného stání se v SMS uvádí počtem hodin. 

Příklady: 

Doba stání  Kód doby 
stání 

Cena 
Příklad  

textu SMS  

30 minut 0 15,- Kč KV 3 3K21234 0 

1 hodina 1 30,- Kč KV 3 3K21234 1 

2 hodiny 2 60,- Kč KV 3 3K21234 2 

3 hodiny 3 90,- Kč KV 3 3K21234 3 

Pro prodloužení doby stání  
pošlete stejnou zprávu znovu s příslušnou dobou v hodinách, o 
kterou chcete stání prodloužit. Lze provést ještě 5 min. po vypršení 
platnosti parkovacího lístku. Maximální doba parkování je 3 hod. 

Pro opravu chybně zadané RZ  
pošlete SMS na telefonní číslo 910 308 301. SMS musí mít tvar 
KVmezeraIDPARKOVACIHOLISTKUmezeraNOVARZ      

(příklad: KV 459 3K29988). ID parkovacího lístku naleznete 
v textu SMS, která Vám přišla jako „parkovací lístek“. Změnu RZ lze 
provést do 5 min. od odeslání objednací SMS. 

 
 

Další podrobné informace o službě SMS parkovné obdržíte na 
webových stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. 

na www.dpkv.cz Zde máte také možnost vytisknout si 
daňový doklad za poskytnutou službu. 
 

Službu technicky zajišťuje MATERNA Communications 

a.s., zákaznická podpora, reklamace: 910 303 126 

(Po–Pá:8.00-16.30 hod.), helpdesk@maternacz.com, 

www.maternacz.com.  

 

Obecná pravidla k Premium SMS službám: www.platmobilem.cz   

                           

 

 

 

 

ZÓNA 3  

Je zpoplatněno celoročně 7:00-18:00 hod.  

Maximální doba parkování je 3 hod. 
  

Zjednodušte si parkování… 
 

 

 

 

…plaťte prozvoněním 

Zaregistrujte si RZ vozidla a číslo Vašeho 
mobilu do systému SMS parkovného:  

Pošlete SMS ve tvaru:  KVRmezeraRZ 

Příklad: 

KVR 3K21234 

                                                    Vaše RZ     

  è 90230 

Odeslaná registrační SMS je účtována jako běžná SMS. Zpět 
obdržíte SMS zdarma s žádostí o potvrzení. Správnost registrace 
musíte potvrdit SMS s textem ANOmezeraKVR na číslo 90230. 

K jednomu mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat jednu RZ.  

Pro více informací o registraci pošlete na číslo 90230 SMS ve 

tvaru HELPmezeraKVR  

 

Po registraci můžete již vždy 
platit pouhým prozvoněním: 

          910 308 5xx 
                                             

· Pro prodloužení doby parkování prozvoňte telefonní číslo 
s vybranou dobou stání znovu. 

· Prozvonění z registrovaného mobilu není zpoplatněno. 
Systém automaticky volání ukončí a pošle na Váš mobil 
SMS parkovací lístek. Tento SMS parkovací lístek je 
zpoplatněn cenou odpovídající objednané době stání. 

Příklady: 

Doba stání  Cena Prozvoňte číslo  

30 minut 15,- Kč 910 308 512 

1 hodina 30,- Kč 910 308 507 

2 hodiny 60,- Kč 910 308 508 

3 hodiny 90,- Kč 910 308 509 

Pokud jste v registrační SMS udělali chybu v RZ nebo ke svému 
mobilu chcete registrovat RZ jiného vozidla, můžete provést opravu 
pomocí SMS odeslané na telefonní číslo 910 308 302. SMS musí 
být ve tvaru KVmezeraRZmezeraNOVARZ (příklad: KV RZ 

3K29988).  

Pro zrušení Vaší registrace v systému SMS parkovného 
(deaktivace služby) pošlete SMS ve tvaru STOPmezeraKVR na 

90230. Deaktivace služby Vám bude potvrzena zpětnou SMS. 

 

 

 

 

             

Kontrolu SMS parkovného zajišťuje Městská policie Karlovy Vary pomocí on-line zařízení.  



   

 

 

 

 
     

 

…plaťte pomocí SMS 
 

Pošlete na číslo 90230 SMS ve tvaru: 

KVmezera4mezeraRZmezeraDOBASTANI 

 

Příklad: 

 

 

KV 4 3K21234 1 
                                                      Vaše RZ           Doba stání  

       è 90230 
· SMS odeslaná od zákazníka je účtována jako běžná SMS.  

· Na mobil Vám bude doručen SMS parkovací lístek 
s vyznačenou platností doby parkování pro zadanou 
RZ(SPZ). Tento SMS parkovací lístek je zpoplatněn cenou 
odpovídající objednané době stání. 

· Doba požadovaného stání se v SMS uvádí počtem hodin. 

Příklady: 

Doba stání  Kód doby 
stání 

Cena 
Příklad  

textu SMS  

30 minut 0 15,- Kč KV 4 3K21234 0 

1 hodina 1 30,- Kč KV 4 3K21234 1 

2 hodiny 2 60,- Kč KV 4 3K21234 2 

3 hodiny 3 90,- Kč KV 4 3K21234 3 

Pro prodloužení doby stání  
pošlete stejnou zprávu znovu s příslušnou dobou v hodinách, o 
kterou chcete stání prodloužit. Lze provést ještě 5 min. po vypršení 
platnosti parkovacího lístku. Maximální doba parkování je 3 hod. 

Pro opravu chybně zadané RZ  
pošlete SMS na telefonní číslo 910 308 301. SMS musí mít tvar 
KVmezeraIDPARKOVACIHOLISTKUmezeraNOVARZ      

(příklad: KV 459 3K29988). ID parkovacího lístku naleznete 
v textu SMS, která Vám přišla jako „parkovací lístek“. Změnu RZ lze 
provést do 5 min. od odeslání objednací SMS. 

 
 

Další podrobné informace o službě SMS parkovné obdržíte na 
webových stránkách Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. 

na www.dpkv.cz Zde máte také možnost vytisknout si 
daňový doklad za poskytnutou službu. 
 

Službu technicky zajišťuje MATERNA Communications 

a.s., zákaznická podpora, reklamace: 910 303 126 

(Po–Pá:8.00-16.30 hod.), helpdesk@maternacz.com, 

www.maternacz.com.  

 

Obecná pravidla k Premium SMS službám: www.platmobilem.cz   

                           

 

 

 

 

ZÓNA 4  

Je zpoplatněno celoročně 7:00-18:00 hod.  

Maximální doba parkování je 3 hod. 
  

Zjednodušte si parkování… 
 

 

 

 

…plaťte prozvoněním 

Zaregistrujte si RZ vozidla a číslo Vašeho 
mobilu do systému SMS parkovného:  

Pošlete SMS ve tvaru:  KVRmezeraRZ 

Příklad: 

KVR 3K21234 

                                                    Vaše RZ     

  è 90230 

Odeslaná registrační SMS je účtována jako běžná SMS. Zpět 
obdržíte SMS zdarma s žádostí o potvrzení. Správnost registrace 
musíte potvrdit SMS s textem ANOmezeraKVR na číslo 90230. 

K jednomu mobilnímu telefonnímu číslu lze zaregistrovat jednu RZ.  

Pro více informací o registraci pošlete na číslo 90230 SMS ve 

tvaru HELPmezeraKVR  

 

Po registraci můžete již vždy 
platit pouhým prozvoněním: 

          910 308 5xx 
                                             

· Pro prodloužení doby parkování prozvoňte telefonní číslo 
s vybranou dobou stání znovu. 

· Prozvonění z registrovaného mobilu není zpoplatněno. 
Systém automaticky volání ukončí a pošle na Váš mobil 
SMS parkovací lístek. Tento SMS parkovací lístek je 
zpoplatněn cenou odpovídající objednané době stání. 

Příklady: 

Doba stání  Cena Prozvoňte číslo  

30 minut 15,- Kč 910 308 513 

1 hodina 30,- Kč 910 308 514 

2 hodiny 60,- Kč 910 308 515 

3 hodiny 90,- Kč 910 308 516 

Pokud jste v registrační SMS udělali chybu v RZ nebo ke svému 
mobilu chcete registrovat RZ jiného vozidla, můžete provést opravu 
pomocí SMS odeslané na telefonní číslo 910 308 302. SMS musí 
být ve tvaru KVmezeraRZmezeraNOVARZ (příklad: KV RZ 

3K29988).  

Pro zrušení Vaší registrace v systému SMS parkovného 
(deaktivace služby) pošlete SMS ve tvaru STOPmezeraKVR na 

90230. Deaktivace služby Vám bude potvrzena zpětnou SMS. 

 

 

 

 

             

Kontrolu SMS parkovného zajišťuje Městská policie Karlovy Vary pomocí on-line zařízení.  


