Individualus pervežimas oro uostas – viešbutis
Atvykus į 1-ą Terminalą, susitikimo vieta yra iškart išėjus iš pastato, prie išėjimo.
Atvykus į 2-ąjį Terminalą: 2A susitikimo vieta yra prie išėjimo iš bagažo paėmimo vietos, laukimo salėje, 2B –
išėjus iš pastato iškart prie išėjimo.

Maksimalus laukimo laikas: 60 minučių
Ką daryti, jei Jūsų nepasitiko:
1. Pasitikslinkite ar tikrai atėjote į aukščiau nurodytą vietą;
2. Pasitikslinkite, į kurį terminalą atvykote;
3. Patikrinkite, ar veikia Jūsų telefonas;
4. Pasitikslinkite ar teisingai nurodėte telefono numerį, užsisakydami kelionę;
5. Jei Jūsų skrydis vėlavo ir nieko apie tai neiformavote, prašome pranešti apie Jūsų atvykimą šiais num eriais:
+34602664021; +34627030366;
6. Nukopijuokite ir išsaugokite nuotrauką, kad skambinote nurodytais numeriais.
7. Jei atvykote laiku, atvykote į susitikimo vietą, niekas Jūsų nepasitiko, paskambinote nurodytais numeriais,
tačiau niekas neatsiliepė arba nesuteikė informacijos:
8. Nufotografuokite skrydžių lentą su Jūsų skrydžio informacija (kaip parodyta pavyzdyje žemiau). Bei
nufotografuokite susitikimo vietą, kurioje Jus turėjo pasitikti.

9. Tuomet pasinaudokite alternatyviu transportu (taksi, autobusu ar pan.). Būtinai paimkite ir išsaugokite
mokėjimo už transportą iki viešbučio kvitą.
10. Jeigu Jus pasitiko ne tos klasės automobilis, kokį užsisakėte, prašome nufotografuoti Jus pasitikusį
automobilį.
11. Jei užsisakant automobilį, Jums turėjo būti nemokamas internetas, vanduo ar pan, prašome paklausti
vairuotojo (galbūt jis pamiršo Jums tai pasiūlyti).
12. Atvykus į viešbutį, jei nebuvote tinkamai pasitikti, pateikite pretenziją ir visus dokumentus (nuotraukas,
čekius ir kt.) agentui, per kurį buvo įsigyta kelionė.

Individualus pervežimas viešbutis – oro uostas
Susitikimo vieta: viešbučio registratūra arba prie viešbučio išėjimo
Maksimalus laukimo laikas: 15 minučių
Ką daryti, jei Jūsų neatvyko pasiimti:
1. Perskaitykite ant kelionės dokumentų esančią informaciją. Paėmimo laikas: ar būtina pasitikslinti prieš išvykimą ar
ne. Pabandykite susisiekti su pervežimo kompanija (+34602664021; +34627030366);
2. Pasitikslinkite ar tikrai atėjote į aukščiau nurodytą vietą ir nurodytu laiku;
3. Patikrinkite, ar veikia Jūsų telefonas;
4. Pasitikslinkite ar teisingai nurodėte telefono numerį, užsisakydami kelionę;
5. Jei Jūsų neatvyko pasiimti nurodytu laiku, susisiekite su pervežimo kompanija nurodytais kontaktais arba
paprašykite, jog tai padarytų padėtų viešbučio registratūroje;
6. Nukopijuokite ir išsaugokite nuotrauką, kad skambinote nurodytais numeriais;
7. Jei paskambinote nurodytais numeriais, tačiau niekas neatsiliepė arba nesuteikė informacijos:
8. Nufotografuokite viešbučio įėjimą iš lauko pusės, kaip tai parodyta nuotraukoje:

9. Tuomet pasinaudokite alternatyviu transportu (taksi, autobusu ar pan.). Būtinai paimkite ir išsaugokite mokėjimo už
transportą iki viešbučio kvitą;
10. Jeigu Jus pasitiko ne tos klasės automobilis, kokį užsisakėte, prašome nufotografuoti Jus pasitikusį automobilį;
11. Jei užsisakant automobilį, Jums turėjo būti nemokamas internetas, vanduo ar pan, prašome paklausti vairuotojo
(galbūt jis pamiršo Jums tai pasiūlyti);
12. Grįžus namo, jei negavote pervežimo paslaugos, pateikite pretenziją ir visus dokumentus (nuotraukas, čekius ir
kt.) agentui, per kurį buvo įsigyta kelionė.

