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PROMOCJE POD OSOBISTĄ KONTROLĄ
Każdorazowo atrakcyjne ceny biletów lotniczych rozpalają wyobraźnię i chęć udania się w
daleką podróż. W gorączce zakupów spowodowanej ograniczonym czasem trwania promocji,
warto poświęcić chwilę na sprawdzenie kilku ważnych elementów, aby uniknąć stresu kiedy
nadejdzie czas realizacji biletu.
Najważniejsze dla wszystkich polujących na jak najniższe ceny, jest podliczenie końcowej ceny z
uwzględnieniem wszelkich opłat rezerwacyjnych, transakcyjnych, czy za określony sposób płatności.
Zdarza się bowiem często, że cena z plakatów promocyjnych różni się od tej, która pojawia się na
ekranie komputera po wybraniu daty i liczby podróżujących.
Data również jest bardzo precyzyjnie określana w warunkach promocji. To, że trzeba wykorzystać bilet
w określonym terminie jest dość oczywiste, nie zawsze jednak kupujący sprawdza czy w warunkach
promocji nie ma zastrzeżenia, że np. w okresie świąt nie może skorzystać ze swojego biletu
kupionego na korzystnych warunkach.
- Warto uważnie przeczytać warunki promocji zanim klikniemy „kupuj”. Zmiana danych na bilecie, czy
też terminu podróży bardzo często bywa niemożliwa lub wiąże się z dodatkowymi, wysokimi opłatami.
Każdorazowo, przewoźnicy podają te dane ogłaszając korzystne warunki sprzedaży. Linie lotnicze
bardzo dokładnie je określają, łącznie z lotniskami, których dotyczy promocja czy właśnie
wyłączeniami konkretnych terminów – zwraca uwagę Kinga Fromlewicz, PR Manager Grupy eTravel,
do której należy serwis efly.pl
Lotniska objęte korzystnymi warunkami to kolejny element, który bezwzględnie trzeba sprawdzić.
Szczególnie w przypadku kiedy zależy nam na jak najtańszej podróży. Okazać się bowiem może, że
zamiast w Paryżu, samolot ląduje 84 kilometry od miasta, za dojazd do którego trzeba zapłacić kolejne
kilkanaście euro. Dodatkowo, przy wyjazdach weekendowych kiedy nie planujemy brać ze sobą
bagażu rejestrowanego, a jedynie podręczny, najlepszą ściągą będzie strona linii lotniczych i wytyczne
dotyczące jego rozmiaru i wagi. Tu warto pamiętać, ze każdy przewoźnik ma swoje wewnętrzne
regulacje.
Jednak promocjami, które najbardziej rozpalają wyobraźnię i na które wszyscy podróżujący
wyczekują, są okazyjne ceny biletów do egzotycznych destynacji oraz na loty do Stanów
Zjednoczonych, które w regularnych taryfach kosztują zwykle ponad dwa tysiące złotych. Kiedy więc
Internet obiega wieść, że można polecieć niemal na drugi koniec świata za niewiele ponad tysiąc
złotych, chętnych nie brakuje. Decydując się na kupno takiego biletu, ważnym elementem jest
sprawdzenie warunków pogodowych, jakie panują w egzotycznym miejscu. Często błędnie
zakładamy, że jeśli egzotycznie, to na pewno z bezchmurnym niebem, zapominając o porach
deszczowych. Wtedy zamiast wymarzonych wakacji życia, mamy zapewnioną frustrację i stres.
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