POLÍTICAS DA ARRENDAMIENTOS AEREOS



Formas de pagamento:






Para reservas:







A empresa reserva-se o direito de não abordar passageiros intoxicados por drogas ou álcool reservas.
A empresa reserva-se o direito de não lidar com passageiros que não respeitam as regras de conduta libro e que se
recusam a cumprir as normas de segurança. Em casos extremos, o piloto você não pode fazer uma aterragem deverá
chegar a pessoas indisciplinados.

Documentos requeridos:




Inflamáveis, cloratos e amónio, cloratos fósforo, radioativo, animais vivos doente.

Intoxicadas ou indisciplinados passageiros:





Armas de fogo ou facas em seu poder ou instrumento perigoso.

Os seguintes produtos não serão transportados





A empresa deve notificar o passageiro no caso de mau tempo em trânsito ou no destino e segurança reserva-se o direito
de adiar ou cancelar um voo.
Se as condições meteorológicas variam após a partida, eo avião voa sobre tempo evitando o mau tempo estimado, o tempo extra
voado devem ser suportados pelo cliente.
Se o mau tempo o cliente não pode chegar ao destino eo avião tem de voltar para a base ou para outro aeroporto, o cliente suporta
os custos do voo.

Proibido na cabine:




O vôo pode ser cancelada até 24 horas sem acusação.
Os cancelamentos dentro de 24 horas antes da partida 25% de voo total da carga.
"NO SHOW" 50% do valor total do voo cobrado.

Severas condições de tempo




Para fazer a reserva pagamento de 50% do total de voo é necessária e os restantes 50% cancelado 24 horas antes do
voo.

Condições de Cancelamento:






Dinheiro
ACH (transferência eletrônica)
De cartão de crédito Visa, Master Card, Diners Club, Cartão de Débito. Nós aceitamos "Assinatura em Arquivo ", desde que o cliente
preenche o formulário de autorização para o efeito.

Certificado ou passaporte.

Transporte de animais vivos:


Os animais vivos devem ser transportados em suas gaiolas adequadamente ventiladas.

O capitão é responsável pela operação segura da aeronave e segurança passageiros. O capitão tem a autoridade
final em referência ao acima.
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