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SkyTeam | SkyPriority

În peste 1,000 de aeroporturi din întreaga lume, semnalistica roșie ușor de recunoscut SkyTeam
îndrumă atât pasagerii SkyTeam Elite Plus, cât și pe cei care călătoresc în clasa Business sau
Întâi către servicii prioritare preferențiale. Acestea facilitează, indiferent de compania aeriană
prin care călătoresc sau programul de �delitate în care sunt înscriși, un acces rapid și o perioadă
cât mai scurtă petrecută în aeroport de la check-in până la livrarea bagajelor.

Căutați în aeroporturi corespondentul dreptunghiului roșu SkyPriority de pe boarding-ul
dumneavoastră și bene�ciați de servicii prioritare precum: 

 

Prioritate la Check-in

Ghișee de check-in prioritare marcate cu
semnalistica SkyPriority, pentru a începe călătoria
cu dreptul.

Prioritate  la predarea bagajelor

Înregistrați bagajul cu prioritate, într-un mod rapid și
simplu, la ghișeele SkyPriority dedicate predării
bagajelor

Prioritate la  ghișeele de transfer din
aeroporturi

Evitați aglomerația adresându-vă birourilor de
transfer prioritare.

Prioritate la controlul de securitate*

Benzi prioritare rapide la controlul de securitate
aeroportuară care vă vor câștiga  timp prețios.

*Facilitate valabilă doar în anumite aeroporturi

Prioritate la boarding

Indiferent de momentul în care doriți să vă 
îmbarcați, primul sau oricând altcândva, evitați
coada folosind culoarul de îmbarcare prioritară
SkyPriority.

Prioritate la preluarea bagajelor

Cu serviciul de livrare prioritară a bagajelor de la avion
la banda de preluare bagaje, recuperați primul
bagajul când ajungeți la destinație.
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Prioritate la  ghișeele de ticketing din
aeroporturi

Evitați aglomerația adresându-vă birourilor de
ticketing cu semnalistica SkyPriority.

Prioritate la controlul de frontieră*

Evitați cozile de la controlul de frontieră, folosind
benzile prioritare.  

*Facilitate valabilă doar în anumite aeroporturi

 

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?  Da  | Nu

https://www.esky.ro/despre-noi/contact

