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Váš účet eSky: co poskytuje a jak jej používat?

Pro vaše pohodlí jsme vytvořili a neustále vylepšujeme váš osobní účet eSky. Podívejte se, jak
jeho pomocí můžete snadněji spravovat své rezervace a proč se vyplatí ho mít.

Kde se mohu přihlásit nebo zaregistrovat?

Odkaz ke svému účtu najdete v horním menu na webových stránkách eSky nebo přímo na této
adrese.

Pokud již máte účet, můžete se přihlásit pomocí svého e-mailu a hesla. To je vše!

Pokud svůj účet ještě nemáte, můžete se zaregistrovat zadáním své e-mailové adresy. Poté
zašleme zprávu na vaši e-mailovou adresu s odkazem, který použijete k nastavení hesla. Po
nastavení hesla můžete používat svůj účet.

K čemu slouží váš účet?

Váš účet eSky je místo, kde můžete pohodlně spravovat své rezervace - letecké i hotelové.
Můžete si zde také uložit data pro online odbavení. Kromě toho přihlášení uživatelé obdrží
speciální nabídky na rezervaci ubytování a mohou dostávat oznámení o změnách cen
sledovaných letů. Díky tomu je hledání levných možností cestování ještě snazší!

Účet navíc umožňuje rychlejší a pohodlnější rezervaci letů a hotelů, a to díky tomu, že nemusíte
pokaždé vyplňovat údaje v rezervačním formuláři. To je důležité zejména pro ty, kteří často
cestují!

Co můžete dělat se svým účtem?

Jaké možnosti najdete na svém účtu?

1. Možnost opětovného zaslání potvrzení rezervace na vybranou e-mailovou adresu.
2. Přidání nezbytných údajů požadovaných pro online odbavení - jak pro vás, tak pro

vaše spolucestující.
3. Změna termínu letu - Váš účet umožňuje odeslat dotaz, zda je možné změnit datum

letu.
4. Změna kontaktních údajů - e-mailové adresy a telefonního čísla.
5. Náhled do leteckých a hotelových rezervací.
6. Informace o požadovaných vízech (s možností jejich zakoupení) a další dokumenty i

aktuální cestovní pravidla.
7. Možnost přikoupení dalších služeb jako:

zavazadlo k odbavení,
prioritní boarding,
cestovní pojištění,
půjčení auta,
rezervace ubytování.

8. Možnost spravovat vlastní upozornění na ceny - nastavení upozornění na nejlepší
ceny letů na vybraných trasách.

Najdu ve vašem účtu také předchozí rezervace?
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Pokud si teprve zakládáte svůj účet eSky, můžete si také prohlédnout své předchozí rezervace.
Vše, co musíte udělat, je použít formulář „Moje rezervace“ a zadat číslo objednávky eSky. Pozor!
Aby bylo možné importovat předchozí rezervace, musí být rezervace provedeny na stejnou e-
mailovou adresu, která byla použita při zakládání vašeho účtu.

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali?  Ano  | Ne


