Drodzy Klienci,
W dzisiejszym newsletterze przedstawimy komendy dzięki którym, sprawdzisz jakie dokładnie podatki zawarte
są w wycenie pobranych lotów, z ilu jednostek konstrukcyjnych (pricing units) składa się kalkulacja oraz jakiego
rodzaju kombinacje taryfowe zastosował system (one-way, roundtrip, circletrip).
W pierwszej części wiadomości pokażemy Wam jak sprawdzić to w Smartpoint Galileo,
a w drugiej części - w Smartpoint Worldspan.

Komendy sprawdzające podatki w kalkulacji oraz jednostki konstrukcyjne (pricing units)

Travelport Galileo
Na przykładzie lotów:

Po wpisaniu komendy FQTDD lub FQBBTDD uzyskamy:
1) Kalkulację poziomą wraz z podatkami:

2) Ilość pricig units (PU) użytych w kalkulacji i zastosowane taryfy wraz z podziałem na odcinki, których
dotyczą oraz ich wartość w NUC:

3) Rodzaje zastosowanych jednostek konstrukcyjnych:

4) Zastosowane podatki lotniskowe wraz z ich nazwą, informacją, którego lotniska i linii dotyczą, kwotą w
lokalnej walucie kraju wylotowego oraz w walucie kraju, w którym będzie wystawiony bilet:

5) Dodatkowe opłaty nałożone przez linię:

W tej części możemy sprawdzić jaka wartość opłaty paliwowej jest przypisana dla wybranego odcinka.
Dla przykładu wartość YQ na odcinku WAW-ZRH nałożona przez LX wynosi 13.00 EUR, co daje po
przeliczeniu 54.35 PLN
Szczegółowy opis funkcjonalności znajduje się pod linkiem.

Travelport Worldspan

Na przykładzie lotów:

Po wpisaniu komendy 4P#VP lub 4PLF#VP uzyskamy:
1) Kalkulację poziomą z podatkami:

2) Ilość pricig units (PU) użytych w kalkulacji i zastosowane taryfy wraz z podziałem na odcinki, których
dotyczą oraz ich wartość w NUC:

3) Zastosowane podatki lotniskowe wraz z ich nazwą, informacją, którego lotniska i linii dotyczą, kwotą w
lokalnej walucie kraju wylotowego oraz w walucie kraju, w którym będzie wystawiony bilet:

4) Wartość opłaty paliwowej (podatki YQ i YR) przypisanej dla danego odcina.
Dla przykładu wartość YQ na odcinku, gdzie miastem wylotowym jest WAW opłata nałożona przez LX wynosi
9.00 EUR co daje po przeliczeniu 37.69 PLN.

5) Rodzaje zastosowanych jednostek konstrukcyjnych:

Pozdrawiamy,
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