
Manuál 

SkyTIX od Sky 4 U 



Vytvorte si svoj profil 

Vložte nasledové údaje 
• Krstné meno 
• Priezvisko 
• E-mail 
• Mobil 
• Prihlasovacie meno – doporučujeme tiež e-mail 
• Heslo 



Vytvorte si profil 

Po registrácii sa prihláste 
• Prihlasovacie meno 
• Heslo 



Kúpa letenky 

Teraz môžete vyhľadávať a kupovať letenku 
• Odletové a príletové mesto 

 
• Spiatočná alebo jednosmerná letenka 

 
• Dátum odletu a dátum návratu 

 
• Vyberte si triedu v akej chcete cestovať 

 
• Vyberte si preferovanú leteckú spoločnosť alebo nechajte 

vyhladať všetky 
 

• Možete zvoliť len priame lety alebo aj s prestupom 
 

• Vyberte počet cestujúcich 
 

• Stlačte search 



Kúpa letenky 

Zobrazia sa vám viaceré možnosti 
• Na základe všich požiadaviek budú zoradené od 

najlacnejších (vidíte dĺžku letu ako aj časy odletov a 
príletov) 
 

• Výsledky možete ešte upraviť pomocou filtra 

Filter ponúka viacero možností  
• Maximálny počet 

prestupov 
 

• Maximálna dĺžka cesty 
 

• Rozsah času odletu a 
príletu 
 

• Cenový rozsah 
 

• Vyberte leteckú spoločnosť 
 



Kúpa letenky 

Po potvrdení vašej možnosti sa Vám  
zobrazia detaily o lete. 
 
• Čas odletu a príletu pre každý úsek 
• Dátum odletu a príletu 
• Číslo letu 
 
Pokiaľ ste spokojný s výberom môžete  
prejsť na zaplatenie letenky 
 
V ďalšom okne si skontrolujte finančné  
informácie 
 
Stlačte continue 
 

 



Kúpa letenky 

V nasledujúcom okne vyplníte údaje o  
cestujúcom  
 
• Meno a priezvisko 

 
• Dátum narodenia 

 
• Údaje z pasu 

 
• Míľový program leteckej 

spoločnosti 
 

V nasledujúcom okne je zhrnutie vašej  
rezervácie a po akceptovaní  
obchodných podmienok môžete  
zakúpiť letenku. 
 

 



Kúpa letenky 

Po úspešnom zaplatení sa Vám zobrazí  
nasledujúca správa. 
 
Letenku si nájdete v záložke My Tickets 
So statusom – issued ticket 
 
 
 



Menu 

Po kliknutí na letenku sa zobrazí celý  
itinerár 
 
V prípade potreby asistencie možete  
použiť tlačítko telefónu aby ste sa  
spojili priamo s našim rezervačným  
oddelením. 
 
 
 

Ďalšie funkcie Menu 
 
• Editovanie profilu 

 
• Prehľad vystavených 

leteniek 
 

• Vyhľadanie letenky 
 

• Akcie 
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