Děkujeme, že jste si vybrali pro rezervaci vašich letenek portál STUDENT AGENCY. Aby byla
vaše cesta bez komplikací od začátku do konce, prosím prostudujte si důležité informace
k odbavení k vašemu letu s leteckou společností Ryanair.
ČASTO KLADENÉ DOTAZY K ODBAVENÍ LETENEK RYANAIR
Podrobné informace k online odbavení u letecké společnosti Ryanair najdete zde.

Postup online odbavení
Online odbavení je nutné před odletem provést přes webové stránky aerolinky. Jděte na www.ryanair.com, kde
v hlavním menu v horní části webu najdete záložku Rezervace.

Poté zadejte vaše přihlašovací údaje, které jste obdrželi v potvrzovacím e-mailu. Číslo rezervace je šestimístný
alfanumerický kód a e-mailová adresa je e-mail, který jste zadali při objednávce letenky na našem webu.

Po přihlášení do rezervace klikněte na “Odbavení”.

V dalších krocích vyplníte pasové údaje a můžete si případně vybrat další doplňkové služby, jako zavazadla či
výběr sedadel. Všechny tyto služby jsou zpoplatněny, není však nutné je využít. Pokud byste chtěli sjednat
cestovní pojištění, rádi vám jej zařídíme za výhodné ceny také u STUDENT AGENCY. Více o cestovním pojištění
STUDENT AGENCY, které se vztahuje také na COVID-19, najdete zde.

ČASTÉ CHYBY A KOMPLIKACE, KTERÉ SE VYSKYTUJÍ U ONLINE ODBAVENÍ U SPOLEČNOSTI
RYANAIR
Při odbavení u letecké společnosti Ryanair se u některých rezervací objevují různé komplikace a to:


Není možné vyplnit pasové údaje
V tomto případě si uložte printscreen / fotografii chyby a budete odbaveni bezplatně na letišti



Není možné dokončit odbavení některého z letů
V tomto případě si uložte printscreen / fotografii chyby a budete odbaveni bezplatně na letišti



Dodatečný poplatek za online odbavení
Systém po Vás bude vyžadovat po přihlášení do rezervace uhrazení poplatku za online odbavení ve
výši od 0,35 EUR. Tento poplatek je nutné uhradit platební kartou, případně se můžete odbavit až
přímo na letišti, v tomto případě dopravce účtuje poplatek 55 EUR / cestující / směr.



Ověření biometrických údajů fotkou
Dopravce po Vás může vyžadovat ověření biometrických údajů kamerou / foťákem v telefonu.
Podrobné informace k ověření biometrických údajů najdete na tomto odkazu.

ZMĚNA JMÉNA V LETENCE
U společnosti Ryanair je možné změnit jméno či cestujícího za poplatek. Pro podrobné informace pokračujte zde.

