Popis služby MPLA
 Platební aplikaci lze využívat ve všech mobilních telefonech, tabletech a počítačích s připojením k
internetu. Do internetového prohlížeče (Chrome, Firefox, Safari,…) zadáte adresu mpla.io, anebo si
stáhnete aplikaci Virtuální parkovací hodiny pro Android zde:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ke.parko&hl=cs
 Jediná aplikace MPLA Vám umožní zaplatit jak v zónách placeného stání na ulici, tak v parkovištích a
garážích za závorou. Dnes platíte v Praze, zítra v Liberci a Trenčíně.
 Jen s aplikací MPLA zaplatíte v pražské modré zóně. Modré zóny jsou prioritně určeny pro rezidenty,
jenže pro dobu max. 3 hodin můžou zaparkovat i nerezidenti. Parkovací automaty se v modrých zónách
nenachází a jedinou platební metodou je aplikace MPLA.

 Komfortní a bezpečný způsob bezhotovostní platby za parkování na ulici, na parkovištích i v garážích. A
s možností kdykoliv a odkudkoliv si parkovací dobu prodloužit.

Změny uložení CCS karet k 11.9.2017
 Od 11.září 2017 došlo k přechodu aplikace na novou technickou platformu. Pokud již aplikaci využíváte,
prosím uložte si údaje platebních či CCS karet do nového rozhraní.
 Následně dojde ke spárování karet na bankovních serverech (Global Payments/Česká spořitelna). Za
spárování nehradíte žádnou částku! Možná se Vám zobrazí 1,-Kč, ale nemusíte mít obavu, nebude Vám
stržena z účtu.
 Nově si můžete kartu pojmenovat (např. firemní, osobní, apod.), a také nemusíte zadávat heslo, pokud
chcete platby provádět rychleji.
 Po spárování dojde k uložení těchto údajů a při další platbě pouze zvolíte příslušnou kartu a je hotovo!
 Nově v aplikaci naleznete komunitní funkci. Tato funkce Vám umožní sdílet informaci, zda bylo v dané
parkovací zóně dostatek míst či ne s ostatními řidiči. Informace od Vás nám umožní nasbírat potřebná
data pro funkci Informace o obsazenosti, která by měla být v provozu do konce tohoto roku.

Postup pro nové uživatele
 Zadejte mpla.io do internetového prohlížeče
 Zvolte typ parkování
 Zvolte příslušný úsek nebo parkoviště
 Nastavte RZ vozidla (vozidel)
 Zadejte Vaši e-mailovou adresu a údaje platební či CCS karty (karet)
 Následně dojde ke spárování karty a k uložení Vámi uvedených údajů
 Pokud Vaše zařízení (platforma) podporuje doručování zpráv, lze si nastavit upozornění na blížící se
konec parkování

Postup
1.

Stáhni si naší aplikaci naskenováním QR kódu
nebo
zadej mpla.cz. do internetového prohlížeče

2.

Zadej kód úseku, který najdeš na dopravní
značce nebo použij GPS vyhledávač

3.

Zadej RZ vozidla, délku parkování a platební
metodu (platební karta nebo CCS), následně
potvrď platbu.

4.

HOTOVO. ZAPLACENO!

Videomanuály
 Video návod s ukázkou registrace platební karty a platby na ulici zde:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ms4gLIPwOUU

 Video návod s ukázkou platby za závorou s již registrovanou platební kartou zde:
https://www.youtube.com/watch?v=7xZSuQsZfTU

