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Az Ön eSky-�ókja: miért éri meg és hogyan kell
használni?

Annak érdekében, hogy felhasználóinknak kényelmes szolgáltatásokat nyújtsunk, folyamatosan
fejlesztjük eSky-�ókját. Nézze meg, hogyan kezelheti jobban a foglalásait a �ókján keresztül, és
miért érdemes létrehozni a �ókot!

Hol tudok bejelentkezni vagy regisztrálni?

A �ókjához vezető link megtalálható az eSky weboldalainak menüsorában vagy közvetlenül
ezen a címen.

Ha már van �ókja, az e-mail-címével és a jelszavával tud bejelentkezni. Ennyi az egész!

Ha még nincs �ókja, az e-mail-címe megadásával regisztrálhat. Ezután küldünk Önnek az e-
mail-címére egy üzenetet egy linkkel, amely segítségével megadhatja a jelszavát. A jelszó
megadása után már használhatja a �ókját.

Mi is az Ön eSky-�ókja?

Az eSky-�ókján keresztül könnyedén tudja kezelni a foglalásait – beleértve a repülőjegyeket és
a hoteleket. A segítségével továbbá megadhatja és elmentheti az adatait az online
utasfelvételhez. Ezen kívül a bejelentkezett felhasználók akciós ajánlatokat kapnak
szállásfoglaláskor, és értesítést kaphatnak a meg�gyelt járatok árváltozásairól. Így még
könnyebben kereshet olcsó utazási lehetőségeket!

Sőt, a �ókkal gyorsabban és kényelmesebben foglalhat repülőjegyet és hotelt, mivel nem kell
minden alkalommal kitöltenie a foglalási űrlapot. Ez nagyon fontos, különösen azoknak, akik
sokat utaznak!

Mit csinálhat a �ókjában?

Milyen lehetőségeket talál a �ókjában?

1. Újra elküldheti a foglalási visszaigazolást a kiválasztott e-mail-címre.
2. Megadhatja az online utasfelvételhez szükséges adatokat – magának és más

utasoknak is.
3. Módosíthatja a repülés dátumát – a �ókjával lekérdezheti, hogy van-e lehetőség a

repülés dátumának módosítására.
4. Módosíthatja a kapcsolattartási adatokat – az e-mail-címet és a telefonszámot.
5. Megnézheti a repülőjegy- és hotelfoglalásokat.
6. Információt találhat a szükséges vízumokról (a beszerzésük lehetőségével együtt) és

egyéb dokumentumokról, valamint a jelenlegi utazási szabályokról.
7. További szolgáltatások megvételének lehetősége, mint például:

feladott poggyász,
elsőbbségi beszállás,
utasbiztosítás,
autókölcsönzés,
szállásfoglalás.

8. Kezelheti az ár�gyelőit – értesítéseket állíthat be a legjobb repülőjegyárakról a
kiválasztott útvonalakon.
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Megtalálhatja a korábbi foglalásait a �ókjában?

Ha épp most állítja be az eSky-�ókját, megtekintheti korábbi foglalásait is. Csak a képernyőn
látható „Foglalásaim” űrlapot kell használnia, és beírnia az eSky-foglalása számát. Figyelem! A
korábbi foglalások importálása csak úgy lehetséges, ha a foglalások azzal az e-mail-címmel
történtek, amellyel létrehozta az aktuális �ókját. 
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