
název služby popis služby OW, RT prodejní cena klient bez předchozí objednávky*

seating standard rezervace místa v letadle OW 390 nelze

seating premium místa v letadle v přední části letounu - v 1 nebo 2 řadě OW 590 nelze

seating exit místa v letadle u exitů - více místa na nohy OW 590 nelze

baby meal obsahuje zeleninový příkrm, ovocný nápoj, 1 kus ovoce OW 200 nelze

láhev sektu láhev Bohemia Sekt 0,7 l na palubě - let tam OW 400 nelze

hot meal předkrm, teplé jídlo, dezert, voda, káva nebo čas OW 450 nelze

Travel plus class salonek + zavazadla + 5kg + lepší catering RT 3000 + seating nelze

nadváha 1 kg cena za 1 kg nadváhy při odbavení na letišti OW nelze 160

nadváha 8 kg zvýšení váhy zavazadel na 15-23 kg OW 600 nelze

nadváha 17 kg zvýšení váhy zavazadel 15-32 kg OW 1200 nelze

nadrozměrné zavazadlo rozměr větší než 150 cm (součet 3 stran do 250 cm), max 15 kg OW 1500 1800

nadrozměrné zavazadlo rozměr větší než 150 cm (součat 3 stran do 250 cm), max 32 kg OW 3200 3500

přeprava zvířat pes nebo kočka ve schránce 43x30x27 cm, max 5 kg OW 1500 1800

zvířata v zavazadlovém prostoru max. 32 kg včetně schránky - součet 3 stran max 250 cm OW 3200 3500

sportovní vybavení do 15 kg (kolo, potápění, surf, padák, golf, rybářské pruty…) OW 1500 1800

sportovní vybavení do 32 kg OW 3200 3500
asistence na letišti při odbavení nedoprovázené dítě UMNR, asistenční služba MAAS OW 1500 1800

bussiness salónek PRG vstup do Business salónku jen při odletu 990 nelze

Parkovné letiště Mošnov - P3 parkovné na parkovišti letiště Ostrava-Mošnov - parking P3

8-9 dnů příplatek na smlouvě o zájezdu 700 nelze

10-13 dnů příplatek na smlouvě o zájezdu 1000 nelze

Parkovné letiště Mošnov - autobazar Lismond hlídané parkoviště Lismond s odvozem k hale a zpět

1 den v průběhu parkování možno dohodnout čištění vozu, klient řeší sám 100

8 dnů doplnění klimatizace, pneuservis, diagnostiku vozidla apod. klient řeší sám 500

11 dnů CK tuto službu nezajišťuje, doporučuje klientům v pokynech klient řeší sám 700

12 dnů Ceny platí pouze při předložení voucherů CK BON TON! klient řeší sám 800

13-15 dnů klient řeší sám 900

OW - jednosměrný let

RT - let tam i zpět

* cena, kterou klient uhradí pokud si službu zajistí sám (například nadváha přímo na letišti při odbavení)
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