
   

 

 

 

Nové CNG čerpací stanice v síti CCS 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že se akceptační síť CCS rozšířila o další nové 

CNG čerpací stanice. Kartami CCS můžete tedy zaplatit čerpání CNG již na 22 

místech v ČR. Seznam všech CNG čerpacích stanic, které akceptují karty 

CCS, naleznete po kliknutí níže. 

 

 

Parkoviště – nová akceptační místa CCS karet 

 

OD Kotva Praha 1, NC Palladium Praha 1, Arkády Pankrác Praha 4, OC 

Chodov Praha 4, Národní technická knihovna Dejvice Praha 6, NG Fénix 

Praha 9 a OC Forum Ústí nad Labem  

 

Zde všude můžete jako zákazník CCS zaplatit parkování. V OD Kotva a NG 

Fénix navíc lze načíst parkovací lístek jednoduše pomocí dynamického QR 

kódu. Postup pro placení parkovného je jednoduchý a nejdete ho v odkazu 

níže. 

 

 

Výhodné parkování u Letiště Václava Havla Praha 

 

Kartou CCS je možné zaplatit hlídané parkování u Letiště Václava Havla 

Praha u společnosti Smileparking.cz levněji o 20%.  

 

Lze využít také 15% slevy u nadstandardních služeb nabízených tímto 

poskytovatelem, jako např. ruční mytí vozu nebo zajištění přistavení vozu po 

Vašem příletu přímo před letištní terminál.  

 

Pro uplatnění slevy stačí při rezervaci na www.smileparking.cz zadat promokód 

„CCS“. Akce platí do 31.3.2015. 

 

http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095480&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095496&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095547&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095489&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095493&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095494&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095483&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095484&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095481&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095482&F=H


 

Sleva na mytí vozidel a nemrznoucí kapalinu u ČS Globus 

 

Díky platbě kartou CCS máte po celý rok 2015 možnost umýt Váš vůz na 

ČS Globus se slevou až 20 Kč u dvou nejžádanějších mycích programů a 

tankovat nemrznoucí kapalinu do ostřikovačů přímo ze stojanu o 2 Kč/l 

levněji. 

 

 

Novinky v CCS klubu 

 

Členům CCS Klubu nabízíme kromě možnosti využití cenově 

výhodné rezervace hotelů přes portál Hotel Express 

International Online další zajímavou nabídku: slevu 15% na 

výjimečná vína od společnosti Wine4you, která dováží 

exkluzivně vína světoznámého vypravěče příběhů a režiséra 

Francise Forda Coppoly. Kromě tohoto kalifornského vinařství 

můžete ochutnat i vína ze zajímavých vinařství z Francie, 

Španělska a Itálie.  

 

Registrujte se již nyní na stránkách CCS Klubu a pozvěte k 

registraci i své kolegy! Každý desátý registrovaný obdrží kartu 

CCS Bonus Plus+ nabitou na 100 Kč.  

 

 

Kvíz pro členy CCS Klubu  

 

Máte-li chuť si zasoutěžit, zaregistrujte se a odpovězte na 

níže uvedenou hádanku. Každou desátou správnou odpověď 

odměníme dárkem od CCS.  

 

Soutěžní otázka zní: Kanystr naplněný olejem má hmotnost 

17 kg. Je-li naplněn jen z poloviny, má hmotnost 9 kg. Jakou 

hmotnost má prázdný kanystr?  

 

 

 

   

 

http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095485&F=H
http://app.smarts7d6.cz/link.php?M=159482426&N=109590&L=500095486&F=H
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