Przewodnik po Rezerwacji Transferu
1. Aby odnaleźć transfery, robić zamówienia, i przejść do wyszukiwarki transferów,
należy wybrać „Transfery New“ z Hotelston.com menu na górze strony:

2. W „Celu podróży“ prośimy o nazwę miejscowości np. nazwa lotniska, nazwa
miasta, IATA kod lotniska (np. BCN), skąd kierowca powinien zabrać
pasażera/pasażerów:
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3. Prosimy o nazwę miejsca docelowego, do której transfer musi przywieźć
pasażera/pasażerów, np. Nazwa miasta/ rejonu/ regionu/ miejscowośći w której
są hotel lub apartament:

4. Prosimy o zaznaczenie pola wyboru dla transferów: transfer przyjazdu, wyjazdu
lub w obie strony:





Jeśli potrzebujecie transfer w obie strony (lotnisko – hotel, hotel – lotnisko)
prosimy zaznaczyć pola „Transfer przyjazdu“ i „Transfer wyjazdu“.
Jeśli potrzebujecie transfer tylko w jedną stronę w dniu przyjazdu (lotnisko –
hotel), prosimy zaznaczyć pola „Transfer przyjazdu“.
Jeśli potrzebujecie transfer tylko w jedną stronę w dniu odjazdu (hotel –
lotnisko), prosimy zaznaczyć pola „Transfer wyjazdu“.
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Notatka: Aby zamówić transfer tylko w jedną stronę (lotnisko– hotel lub hotel –
lotnisko) wciąż trzeba wprowadzić nazwę do „celu podróży“ „nazwa miasta/lotnisko“
i „miejsce docelowe“. Np. jeśli potrzebujecie transfer tylko z hotelu w Playa de las
Americas do lotniska Tenerife South Airport (TFS), musićie wprowadzić nazwę
miejsce docelowe lotnisko Tenerife South Airport i Playa de las Americas.
5. Prosimy wprowadzić datę i godzinę wylotu:

Notatka: prosimy o podaniu datę i czas lotu jaki są w bilecie lotniczym. Nie należy
dodawać wszelki dodatkowy czas do czasu przylotu. Kierowcy transferów czekają
wcześniej przed przybyciem pasażerów na lotnisko..
Notatka: jeśli samolot przylatuje po północy, data „transferu przyjazdu“ musi być
nowego dnia (data przylotu na lotnisko).
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6. Prosimy wprowadzić liczba dorosłych pasażerów, dzieci, wiek dziecka:

Strona 4 z 13

7.

Hotelston.com oferuje rabat 10% rezerwując paket transfer+hotel przez system
Hotelston.com. Prosimy wprowadzić numer rezerwacji hotelu do „Zniżka“ aby
otrzymać 10% rabatu:

Notatka: aby otrzymać rabat, numer rezerwacji hotelu moży być użyty tylko raz!
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8.

Po zakończeniu wszystkich kryteriów pól, kliknij przycisk „Szukać najlepszych
propozycji“. Wyniki wyszukiwania sortowanie według cen powinny się pojawić
w ciągu kilku sekund:

Notatka: Ceny transferowe są ostateczne dla wszystkich pasażerów. W zależności
od typu transferu nie może być dostępny dla prywatnych adresów, np. z lotniska do
kwatery prywatnej lub do przyjacielów. Prosimy poważnie przeczytać opis transferu!
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9. Aby robić rezerwacje prosimy o wybraniu transfera i kliknąć na „Rezerwować“ i
będziecie przekierowane na strona rezerwacji:
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10. Aby rozpocząć proces rezerwacji, prosimy o wpisaniu imię i nazwisko
pasażera:

11. i określonej lokalizacji – dokładnego miejsca docelowego przewozu:

Notatka: Największa część transferów prowadzone tylko od/do miejsc docelowych
potwierdzonych przez Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne.
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12. Prosimy o wprowadzeniu IATA kodu lotniska przyjazdu i/lub wyjazdu pasażera:

13. i numery lotów przyjazdu i wyjazdu:

Notatka: jeśli lot/rejs przyjazdu jest lączny, prosimy o wpisaniu numeru tylko
ostatniego lota/rejsa, jeśli lot wyjazdu jest lączny – prosimy wprowadzić tylko
pierwszego lotu lotnisko i numer rejsu. Np., jeśli przylot jest VNO-LGW-TFS,
numery rejsów FR551 i GW551, a wylot jest TFS-CDG-VNO, numery rejsów CD551
i FR651, to wpisać trzeba LGW jak przylot z lotniska, a CDG jak wylot do lotniska. A
także prosimy o wpisaniu numeru GW551 jak przyjazd, a numer CD551 jak wyjazd.

14. Prosimy o podaniu kontaktu biura lub agenta:
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15.

i dalej wszystko tak jak z każdą rezerwację hotelową:

Rezerwacje zakończone sukcesem!
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16. Teraz rezerwacja osiągnie nasz system i powinieneś otrzymać e-mail z
potwierdzeniem rezerwacji i z fakturą pro-forma:

Notatka: prosimy uważnie przeczytać voucher/potwerdzenie transferu i
upewnić się, że twój klient otrzymał į ma tą potwerdzenie. Potwerdzenie
rezerwacji transferu zawiera wszystkie ważne informacje: informacja odbióru,
informacja o przesłaniu godziny odbioru i dane kontaktowe alarmowe.
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17. Można odnaleźć nowę Rezerwację transfera i wszystkie inne rezerwacje w
meniu
„Moje Zamówienia“ lub kliknąc na liczba Rezerwacji w panele
logowania:
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18. BARDZO WAŻNE! Informacje o czasie odbioru wyjazdu będzie dostępna 2448 godzin przed wylotem. W zależności od destynacji (informacja jest dostępna
na voucheru) informacje o czasie odbioru może być dostępna online. W tym
przypadku można uzyskać czas odbioru wyjazdu w systemie "Szczegóły" –
pole po prawej stronie na stronie wyszukiwarki transferu:

Uwaga: jeśli czas odbioru jest niedostępny w tej chwili, prosimy spróbować później
lub skontaktować się telefonicznie pod numerem, który jest w voucheru.

W razie jakichkolwiek problemów prosimy zawsze ogłądać
na voucher!

Mamy nadzieję, że ten przewodnik po rezerwacji transferu będzie
pomoc dla państwa, ale jeżeli są jakieś pytania, prosimy skontaktować
się z Hotelston.com Działem obsługi klienta przez e-mail
transfer@hotelston.com!
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