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eSky-tili: mitä se antaa ja kuinka käytät sitä?

Voidaksemme tarjota käyttäjillemme mukavia palveluita, kehitämme jatkuvasti eSky-tiliäsi.
Tarkista, kuinka voit hallita varauksiasi paremmin tilisi kautta ja miksi tilin luominen kannattaa!

Missä voin kirjautua tai rekisteröityä?

Linkki tiliisi löytyy eSky-verkkosivuston valikkopalkista tai suoraan tästä osoitteesta.

Jos sinulla on tili, voit kirjautua sisään sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi. Siinä kaikki!

Jos sinulla ei vielä ole tiliä, voit rekisteröityä syöttämällä sähköpostiosoitteesi. Sen jälkeen
lähetämme sähköpostiosoitteeseesi linkin, jolla voit asettaa salasanan. Kun olet asettanut
salasanan, voit käyttää tiliäsi.

Mikä on eSky-tili?

eSky-tililläsi voit helposti hallita varauksiasi - mukaan lukien lennot ja hotellit. Sen avulla voit
myös lisätä ja tallentaa tietosi online-lähtöselvitystä varten. Kirjautuneet käyttäjät saavat lisäksi
erikoistarjouksia majoitusvarauksista ja voivat vastaanottaa ilmoituksia tarkkailtujen lentojen
hinnanmuutoksista. Tämä tekee halpojen matkustusmahdollisuuksien etsimisestä entistäkin
helpompaa!

Lisäksi tili mahdollistaa nopeamman ja helpomman lento- ja hotellivarauksen, koska sinun ei
tarvitse täyttää varauslomakkeita joka kerta. Se on todella tärkeää etenkin ihmisille, jotka
matkustavat paljon!

Mitä voit tehdä tililläsi?

Mitä vaihtoehtoja tililtäsi löytyy?

1. Lähetä varausvahvistus uudelleen valittuun sähköpostiosoitteeseen.
2. Lisää online-lähtöselvityksessä tarvittavat tiedot - sekä sinulle että muille

matkustajille.
3. Lennon päivämäärän muuttaminen - Tilisi avulla voit lähettää kyselyn, onko lennon

päivämäärää mahdollista muuttaa.
4. Yhteystietojen muuttaminen - sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
5. Lento- ja hotellivarausten tarkastelu.
6. Tiedot vaadituista viisumeista (mahdollisuuksien mukaan niiden hankkiminen) ja

muut asiakirjat sekä voimassa olevat matkustussäännöt.
7. Mahdollisuus ostaa lisäpalveluja, kuten:

kirjattu matkatavara
ensisijainen lennolle pääsy
matkavakuutus
autonvuokraus
majoitusvaraukset.

8. Mahdollisuus hallita hintahälytyksiä - ilmoitusten asettaminen parhaista
lentohinnoista valituilla reiteillä.

Löytyvätkö aiemmat varauksesi tililtäsi?

Jos olet juuri luomassa eSky-tiliäsi, voit tarkastella myös aikaisempia varauksiasi. Sinun
tarvitsee vain käyttää ruudulla olevaa "Omat varaukset" -lomaketta ja antaa eSky-tilausnumerosi.
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Huomio! Aiempien varausten tuominen edellyttää varausten tekemistä samalla
sähköpostiosoitteella, jota käytit nykyisellä tililläsi.

Sisältääkö artikkeli kaipaamasi tiedot? Kyllä  | Ei


