Lėktuvų bilietai – rezervuok lėktuvų bilietus pats
Pastaruoju metu sparčiai populiarėjant skrydžiams lėktuvu dauguma rezervuojasi
lėktuvu bilietus internetu. Tačiau tiems, kas planuoja tai daryti pirmą kartą,
rekomenduojame pasidomėti, kaip tai padaryti. Užtenka vos kelių kompiuterio pelės
spustelėjimų ir bilietas į norimą reisą jau jūsų rankose. Naudotis šia paslauga galima
24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
Lėktuvo bilietus internetu rezervuoti galima tam specialiai sukurtose lėktuvų bilietų
rezervavimo svetainėse, tačiau vertėtų žinoti, jog iki šiol ne visos keleivius į Lietuvą ir
iš Lietuvos skraidinančios avialinijos tokias paslaugas teikia.
Kaip rezervuoti lėktuvo bilietą
Apsilankykite tokią paslaugą teikiančioje interneto svetainėje (rezervavimo internetu
sistemų sąrašas). Specialiuose laukeliuose pasirinkite norimą skrydžio datą ir vietą,
įrašykite skrendančiųjų vardus bei pavardes, adresą, kuriuo bilietai bus pristatomi.
Netrukus jūsų kompiuterio ekrane pasirodys sąrašas skrydžių jūsų pageidaujamu
maršrutu. Nenustebkite, jei jame tebus vienas ar keli skrydžiai, tiesiog paieškos
sistema veikia taip, kad matysite tik tuos reisus, į kuriuos tuo metu dar yra laisvų
bilietų.
Jei kuris nors pasiūlymas tinka, tereiks patvirtinti rezervaciją, užmokėti už bilietus ir
laukti, kol juos jums pristatys. Beje, kompiuterio ekrane išvysite bilieto kainą su
įskaičiuotais oro uosto bei bilietą rezervuojančios bendrovės (jei rezervuojate
netiesiogiai per avialinijas) administravimo mokesčiais, papildomai primokėti tikrai
neteks.
Atsiskaitymas
Atsiskaityti už bilietą galima kreditine arba debetine banko kortele, pavedimu arba
grynaisiais pinigais. Jei pageidaujate atsiskaityti grynaisiais, gali tekti vykti į
rezervavimo paslaugas teikiančios bendrovės atstovybę. Taip pat reikia žinoti, kad
reikia sumokėti iškart visą bilieto kainą, kitaip po 24 valandų rezervacija bus
atšaukta. Baimintis, jog bus pasinaudota jūsų sąskaitos ar atsiskaitymo kortelės
duomenimis nereikėtų, duomenų saugumas garantuojamas. Jei atsitiko taip, kad jūs
šiuo metu užsienyje, o bilietas rezervuojamas Lietuvoje, sumokėti gali bet kuris jums
artimas žmogus, jam tereikia žinoti bilieto rezervacijos numerį.
Bilietų pristatymas
Geriausia bilietą rezervuoti iki 14 valandos, tuomet jį gausite jau kitą darbo dieną (jei
atsiskaitote kreditine kortele). Lietuvoje veikiančios įmonės naudojasi kurjerių
tarnybų paslaugomis. Kurjeris pristatys ir Lietuvoje rezervuotą bilietą į užsienį, tiesa,
tokiu atveju pristatymo paslaugos kainuos kiek brangiau, o bilietas adresatą pasieks
per 2 darbo dienas. Jei bilietą rezervavote per kitoje šalyje veikiančią bendrovę, jis
bus išsiųstas registruotu laišku iki skrydžio likus 14 dienų. Tačiau, jei likus 10 dienų
iki skrydžio bilieto vis dar negavote, praneškite apie tai bendrovei. Ji pasirūpins, kad
bilietą gautumėte laiku. Kartais, ypač jei bilietą užsisakėte likus vos kelioms dienoms
iki skrydžio, jis gali būti ir neįteikiamas jums į rankas. Tokiu atveju oro uoste pateikę
pasą ir Vietnamo vizos (jei keliaujate į Vietnamą) gausite avialinijų darbuotojo parašu
patvirtintą bilieto faksimilinę kopiją.
Ką daryti, jei gavę bilietą pastebėjote, kad jame neteisingai įrašytas jūsų vardas ar
pavardė? Kuo skubiau apie tai praneškite bilietą rezervavusiai bendrovei. Jei klaida
įsivėlė dėl jos darbuotojo kaltės, ji tučtuojau bus ištaisyta. Tačiau jei asmens

duomenis neteisingai nurodė bilietą užsakęs žmogus, teks sumokėti papildomą
mokestį. Paprastai jis siekia ne mažiau 50 eurų, pakeitimai įmanomi tik kol bilietas
dar neišrašytas.
Pigių skrydžių bendrovių pasiūlymų galite ir nerasti. Daugelis lėktuvų bilietus
internetu rezervuojančių bendrovių nesiūlo pigių skrydžių, kadangi itin žemomis
kainomis keleivius skraidinančios avialinijos ne visada būna pasirašiusios reikiamas
tarptautines skrydžių konvencijas ir nesiima atsakomybės už neįvykusius skrydžius.
Tuo tarpu rimtos bilietus rezervuojančios įmonės įsipareigoja klientą pristatyti į
reikiamą vietą laiku ir neįvykus užsakytam skrydžiui garantuoja suteikti galimybę be
papildomo mokesčio pasinaudoti kitos avialinijų bendrovės paslaugomis.
Jei neišvykote
Jei neišskridote dėl savo pačių kaltės ir rinkotės patį pigiausią bilietą, žinokite, kad
pinigai už bilietą jums grąžinti nebus. Tačiau jei neišvykote dėl tikrai svarbios
priežasties, pavyzdžiui, sunkios ligos, sumokėtus už bilietus pinigus oro linijos
grąžins pateikus prašymą bei tai įrodančius dokumentus.
Maršrutai su persėdimais
Jei renkatės kelionės maršrutą, kai neišvengiami persėdimai į kitą lėktuvą ir bilietus
rezervuojate per skirtingas bendroves, kiek įmanoma detaliau pasitikslinkite
informaciją apie atvykimo ir išvykimo laiką bei vietą. Mat kartais dėl informacijos
stokos galima patirti nemalonių akibrokštų. Tarkim, sumaišius oro uostų kodus goa’ ir
GOA vietoj Indijos atsidurti Genujoje Italijoje.
Jei keliaujate ne vienas
Jei rezervuojate bilietus asmenų grupei, tai pasistenkite padaryti kuo anksčiau. Kitaip
galite negauti norimo vietų skaičiaus lėktuve. Rezervuojant bilietus bent prieš 2
savaites kur kas didesnė tikimybė už tą patį bilietą sumokėti gerokai mažiau bei gauti
vietas greta, nes neretai bilietus rezervuojančios bendrovės iš aviakompanijų išperka
tam tikrą kiekį vietų, pavyzdžiui, lėktuvo galinėje dalyje.
Ką verta žinoti apie bilietų kainas
Bilietų kainos rezervuojant internetu didžiąja dalimi priklauso nuo rezervavimo datos
- kuo anksčiau rezervuosite, tuo bus pigiau. Kartais kaina gali pakilti net per porą
valandų, ypač, jei skrydis labai populiarus, pavyzdžiui, į Londoną. Rezervuojant
keletą ar keliolika bilietų į vieną reisą galima tikėtis nuolaidų, tačiau ne visada
nuolaidos suteikiamos jaunimui bei studentams. Daugelis aviakompanijų prideda
gana nemažas sumas prie bilieto kainos kūdikiams (t.y., vaikams nuo gimimo iki 2
metų), tačiau taiko nuolaidas vyresniems vaikams. Na, ir be abejo galioja visiems
žinomos taisyklės: ekonomine klase keliauti kur kas pigiau nei verslo klase, bilietas į
abi puses kainuoja gerokai pigiau nei į vieną, skrydžiai savaitgaliais ir naktį
brangesni nei darbo dienomis.

