TERMINAL VIP
USŁUGA VIP W KRAKÓW AIRPORT
CENNIK OPŁAT W PLN – ważny od 7 września 2017r.

Lp. Pozycja cennikowa

I

Usługa VIP

1

Przylot/odlot
(pobyt w Terminalu VIP
maks. 2h)

Opis

Opłata
brutto

Dostęp do stref funkcjonalnych w Terminalu VIP
z wyłączeniem korzystania z Apartamentów, Pokoju Załóg,
Sal Konferencyjnych.
Czynności związane z realizacją usługi VIP.

1 pasażer

samolot rejsowy/prywatny
samolot rejsowy

Każdy dodatkowy pasażer
samolot prywatny
1 pasażer

2

Transfer / przylot
i odlot
(czas usługi łącznie
maks. 2h)

samolot rejsowy/prywatny
samolot rejsowy

Każdy dodatkowy pasażer
samolot prywatny
1 pasażer

3

4

5

Godziny nocne
(22:00 – 6:00)

Dodatkowa godzina
pobytu
w Terminalu VIP

Anulacja usługi

Późne zgłoszenie usługi

369,00 zł
246,00 zł
984,00 zł
492,00 zł
307,50 zł

samolot rejsowy/prywatny

984,00 zł

samolot rejsowy

492,00 zł

samolot prywatny

307,50 zł

Każdy dodatkowy pasażer

Dotyczy pasażerów oraz osób
witających/żegnających

123,00 zł
/osoba/1h

Powyżej 24h przed lotem

bez opłat

Poniżej 24h przed odlotem
Brak zgłoszenia anulacji

6

738,00 zł

W przypadku złożenia
rezerwacji na mniej niż 4h
przed przylotem/odlotem

738,00 zł
738,00 zł

246,00 zł

7

Osoba witająca/
żegnająca

Każda osoba towarzysząca,
powyżej dwóch osób

123,00 zł
10% rabatu
od pozycji
cennikowych dot.
obsługi pasażera
(poz. 1-3)

8

Obsługa grup

Powyżej 30 pasażerów

9

SOL-Follow

Pilotaż pojazdu klienta
Terminal VIP - samolot Terminal VIP

10 Limuzyna

11 Dodatkowe usługi

samolot prywatny

Dodatkowa limuzyna na
życzenie klienta (transport
pomiędzy Terminalem VIP
a samolotem)

Catering, kwiaty i inne

1 845,00 zł

369,00 zł

opłata zgodna
z rachunkiem
zewnętrznego
dostawcy + opłata
manipulacyjna
naliczana od
wartości faktury

20%

II

1

2

3

Apartament w Terminalu VIP
- wynajem

1. Apartament Prezydencki
(6 osób)
2. Apartament Senatorski
(4 osoby)

Anulacja wynajmu

Dodatkowe usługi

Do indywidualnego wykorzystania.
Apartament wyposażony w miejsce do pracy, wypoczynku, łazienkę.
W Apartamencie dostępne napoje zimne i gorące, czekoladki.
Możliwość korzystania z pozostałych stref funkcjonalnych
w Terminalu VIP, z wyłączeniem Pokoju Załóg, Sal Konferencyjnych.
Pierwsza godzina
369,00 zł
Każda kolejna godzina

246,00 zł

Przy jednoczesnej rezerwacji usługi VIP
Każda osoba (nie korzystająca
z usługi VIP)

50% rabatu

Powyżej 24h

bez opłat

Poniżej 24h

369,00 zł

Brak zgłoszenia anulacji

100%

Catering, kwiaty i inne

opłata zgodna
z rachunkiem
zewnętrznego
dostawcy + opłata
manipulacyjna
naliczana od wartości
faktury

123,00 zł

20%

Uwagi:
1.
2.
3.
4.

Opłaty za pasażera dotyczą osób podróżujących (przylot / wylot / transfer) / 1 operacja lotnicza.
Dzieci do lat 3, towarzyszące osobom dorosłym, korzystają z Terminala VIP bezpłatnie.
Podatek VAT w wysokości 23% wliczony w cenę.
Usługa VIP jest świadczona zgodnie z „Zasadami korzystania z usługi VIP w Kraków Airport”
oraz z „Zakresem usługi VIP w Kraków Airport” dostępnymi na stronie www.krakowairport.pl

Aktualizacja: 7 września 2017r.

