
 

Číslo potvrdenia: 

BYU96X 

Potvrdenie rezervácie  

 
 

ICO:35542624 
ZS KEŽMARSKÁ 30 
KOSICE, 040 11 
SK 

    

 

• Pri registrácii pred odletom je nutné preukázať sa číslom rezervácie, pasom/občianskym preukazom 
a platnými vízami (v prípade vízovej povinnosti), aby Vám bola vydaná palubná vstupenka.  

• Registrácia (check-in) sa začína 2 hodiny pred plánovaným odletom a končí 40 minút pred 
plánovaným odletom. Ak sa na registráciu pred odletom nedostavíte načas, nebude Vám 
povolený vstup na palubu lietadla a Vaša rezervácia bude zrušená bez nároku na refundáciu.  

Údaje o pasažierovi: 
Meno  Číslo zákazníka  #letu/#sedadla  
Pani DANIELA BAJEROVA  

 
57/NA 56/NA  

Pani KATARINA BALAZOVA 
 

57/NA 56/NA  
Pani BEATA BARDELCIKOVA  57/NA 56/NA  
Pani DOROTA CERNIKOVA  57/NA 56/NA  
Pani MARIA DZIANOVA 

 
57/NA 56/NA  

Pán JURAJ DZMURA  57/NA 56/NA  
Pani KATARINA GAJDOSOVA  57/NA 56/NA  
Pani HENRIETA HALASOVA 

 
57/NA 56/NA  

Pani CECILIA HALASZIOVA 
 

57/NA 56/NA  
Pán PAVEL HORNAK  57/NA 56/NA  
Pani ZITA JANCIAROVA 

 
57/NA 56/NA  

Pani ERIKA JURASOVA 
 

57/NA 56/NA  
Pani ALENA KASARDOVA  57/NA 56/NA  
Pani MARIA KOSTIALOVA  57/NA 56/NA  
Pani SONA LUTERANOVA 

 
57/NA 56/NA  

Pani JARMILA MOZOLOVA 
 

57/NA 56/NA  
Pani JANA POPROCKA  57/NA 56/NA  
Pani ANNA SLEJZAKOVA 

 
57/NA 56/NA  

Pani EVA STREITOVA 
 

57/NA 56/NA  
Pán GABRIEL SZABO  57/NA 56/NA  
Pani AMALIA SLAPKOVA  57/NA 56/NA  
Pani ZLATICA VALENTOVA 

 
57/NA 56/NA  

Pani ADRIANA VARGOVA 
 

57/NA 56/NA  
Pani EVA VOZAROVA  57/NA 56/NA  
Pani TEREZIA ZIGOVA 

 
57/NA 56/NA  

Pani MAGDALENA GOLENOVA 
 

57/NA 56/NA  

  



Podrobnosti letu: 

 
Dátum Let Z/Do Odlet Prílet   TUE 29 
APR 2008 57 KOŠICE (KSC) --> PRAHA (PRG) 20:45 22:00 

  
FRI 02 
MAY 2008 56 PRAHA (PRG) --> KOŠICE (KSC) 19:00 20:15   
*Všetky časy sú miestne  

 

  

TARIFNÉ PODMIENKY 
•         Disponibilita všetkých tarifných tried závisí na voľnej kapacite v jednotlivej tarifnej triede. 

•         Refundácia zaplateného cestovného pasažierovi je možná len na základe dôvodov 
uvedených v príslušných zákonoch.  

•         Zmena destinácie, letu a času odletu je možná do 2 hodín pred plánovaným odletom za 
nižšie uvedený poplatok a doplatok rozdielu medzi pôvodnou a najnižšou možnou tarifou, ktorá je v 
čase zmeny rezervácie k dispozícii.  

•         Zmena mena pasažiera je možná do 2 hodín pred plánovaným odletom za nižšie uvedený 
poplatok. Zmena mena nie je možná v prípade, ak už pasažier preletel ktorúkoľvek z častí cesty (čiže 
jeden segment z letu pri návrate). 

•         Poplatok za zmenu rezervácie je 25 EUR / 40 CHF / 950 SKK / 720 CZK / GBP 17 / 100 PLN 
/ 200 DKK / 6990 HUF za jeden segment a pre jednu osobu. Poplatok sa platí v mene, v ktorej bola 
zaplatená pôvodná rezervácia.  

•         Podmienky uvedené vyššie sú platné len pri tarifách pre verejnosť. Pri špeciálnych verejne 
nedostupných tarifách platia zvláštne tarifné podmienky.  

     

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA 
Tento itinerár s potvrdením spolu s palubnou vstupenkou predstavujú platnú letenku, ktorá oprávňuje 
pasažiera využiť služby leteckej prepravy, ktoré prevádzkuje SkyEurope Airlines, a.s. alebo SkyEurope 
Airlines Hungary Kft. (pri letoch prevádzkovaných do/z Maďarska) (ďalej pod spoločným názvom 
"SkyEurope"). Právne vzťahy medzi pasažierom a SkyEurope sa riadia prepravnými podmienkami 
SkyEurope, zákonmi platnými v sídle prepravcu a ustanoveniami Montrealského dohovoru. Pasažieri sú 
povinní oboznámiť sa pred odletom s prepravnými podmienkami SkyEurope. Prepravné podmienky sú k 
dispozícii na stránke www.skyeurope.com alebo na predajných pultoch spoločnosti SkyEurope.  

Registrácia pasažierov (check-in) sa začína 2 hodiny pred plánovaným odletom a končí 40 minút 
pred plánovaným odletom . Po uplynutí limitu uvedeného vyššie pasažier stratí nárok na leteckú 
prepravu bez akéhokoľvek nároku na refundáciu cestovného alebo bezplatnú zmenu rezervácie. 
Pasažierom sa odporúča prísť na letisko v dostatočnom predstihu pred odletom svojho letu, aby sa mohli 
prispôsobiť neočakávaným zmenám v súvislosti s odletom a aby absolvovali registráciu pred odletom 
načas.  

SkyEurope je letecká spoločnosť prepravujúca pasažierov medzi dvoma bodmi bez prestupov. Spoločnosť 
preto nezabezpečuje prepravu pasažierov a batožiny na náväzné lety prevádzkované SkyEurope alebo 
inou leteckou spoločnosťou. SkyEurope povoľuje max. 20 kg registrovanej batožiny na 1 pasažiera okrem 
dojčiat a 1 kus príručnej batožiny do 5 kg s maximálnymi rozmermi 55 x 20 x 40 cm. 

Po príchode sú pasažieri bez zbytočných odkladov povinní prevziať svoju batožinu a skontrolovať jej 
obsah a zovňajšok. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo straty batožiny alebo v prípade jej 

http://www.skyeurope.com


oneskorenia musí pasažier tieto skutočnosti nahlásiť na oddelení "Straty a nálezy", kde spíše záznam o 
poškodení alebo strate majetku. Všetky reklamácie musia byť písomné a do stanovených termínov 
doručené na adresu spoločnosti SkyEurope. Ručenie spoločnosti SkyEurope za škody, stratu a 
oneskorenie batožiny sa riadi ustanoveniami Montrealského dohovoru.  

Záväzky spoločnosti SkyEurope v prípadoch zakázania vstupu na palubu lietadla, veľkých zdržaní alebo 
zrušení letov sa riadia nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004 a Montrealským 
dohovorom.  

Pasažieri nemajú nárok na pridelenie ktoréhokoľvek sedadla v lietadle vopred. Konkrétne sedadlo v 
lietadle sa jednotlivým pasažierom prideľuje pri registrácii pred odletom.  

Ak ste si zarezervovali prípoj SkyShuttle, Váš autobus má odchod z jednej z nasledujúcich lokalít :  

• Viedeň: na ulici Erdbergstrasse 202, priamo pred stanicou metra U3 - Erdberg , centrum P&R.  
• Letisko v Bratislave: Autobusová zastávka sa nachádza priamo pred príletovou halou.  
• Bratislava City Center: Zastávka sa nachádza v centre mesta pod Novým mostom vedľa 

zastávky MHD č. 37.  
• Vienna Schwechat: Zastávka sa nachádza pred odletovou halou Terminál 2.  

>> Nové pravidlá EÚ na letiskách  

   

 
 

  

 

 


