
HAINAN AIRLINES (HU 880)

Limousine service pro Business Class cestující

HAINAN AIRLINES nabízí svým Business Class cestujícím bezplatnou transferovou

službu vozem s osobním řidičem. Tato služba je nabízena v Praze (Praha 1- Praha

22)  a  v  11 destinacích v  Číně:  Peking  (PEK),  Šanghaj  (SHA),  Wenzhou (WNZ),

Chengdu (CTU), Changsha (CSX), Guangzhou (CAN), Shenzhen (SZX), Chongqing

(CKG), Hangzhou (HGH), Xi´an (SIA), Haikou (HAK). 

Podmínky: 

- Pouze pro cestující  Business  Class  na letech společnosti  Hainan Airlines

(nelze použít v případě mezinárodních sdílených – code-share – letů)

- Aplikovatelné pro knihovací třídy (RBD): C/D/Z/I

- Aplikovatelné pro cestující na přímých letech Hainan Airlines mezi Evropou a

Čínou a na návazných letech HU do/z výše vyjmenovaných bodů v Číně *)

- Pro jeden mezinárodní  let  (OW) je  možné objednat  pouze jeden transfer

(buď v místě počátku cesty nebo v cílové destinaci).  
  

Službu je možné vyžádat nejdříve 30 dní a nejpozději 24 hodin před plánovaným

odletem zasláním vyplněného dotazníku níže na adresu: limo@hnair.com.

Rezervaci je možno zajistit prostřednictvím IATA agentur nebo zákaznického centra

Hainan Airlines.

Postup vyžádání služby:  

1. Zákaznické centrum Hainan Airlines potvrdí žádost o službu do tří hodin po 

vyžádání. Pokud cestovní kancelář neobdrží potvrzení během této doby, je 

možné kontaktovat zákaznické centrum: 0086-898-95339 (volba 4).

2. Zákaznické centrum Hainan Airlines zajistí Limousine service dle požadavku,

vloží do rezervace poznámku ‘OSI HU XXX**) PICKUP’ a zašle potvrzující

email  či  SMS,  ve  kterém budou  uvedeny  všechny  relevantní  informace o

cestujícím, místu, datu a času vyzvednutí.
     **) tří písmenný kód letiště 

3. Pokud je let zrušen či zpožděn, cestující je povinen oznámit tuto skutečnost

svému  rezervačnímu  agentovi,  který  je  povinen  nahlásit  tuto  skutečnost

Limousine  servisu  (limo@hnair.com)  nebo  zákaznickému  centru  Hainan

Airlines, které následně zajistí změnu a aktualizuje data v rezervaci. 

Po přistání budou cestující očekáváni v příletové hale po východu z celní zóny 

zástupci smluvní přepravní společnosti s uvítací cedulí Hainan Airlines se jménem 

cestujícího a logem smluvní přepravní společnosti zajišťující Limousine service. 

mailto:limo@hnair.com


HAINAN AIRLINES (HU 880)

   Business Class Limousine Service Order – Hainan Airlines 

Part 1: For HU only

Passenger(s) Name 　

Reference Number

Ticket(s) no.

CZ Cell:

(For passengers having a CZ mobile number. Ex: +420 111 111 

111)

Passenger’s E-mail    Non-CZ Cell:

Note:  Email  is  used  to  receive  confirmation

letter  which  must  be  reachable  by  the

passenger

For passengers not having CZ mobile number. For example: 

Chinese mobile number: +86 13811111111

CZ Passport (yes/no) 　 Nr. of Passengers

Global Entry (yes/no) 　 Nr. of Cars

Special Note: 　 Nr. of Luggage

For passenger with accompanied infant/child without carrying their own car seats, please fill in 

the following infant/child info

Nr. of Accompanied

Infants(<2 years)
　 Infant Weight (kg) 

Nr. of Accompanied

Children ( 2 years and

above)

　 Child Age

Airport  Arrival  Pick-up

Flight No. 　 Route

Pick up date 　 Pick up time

Address 　

Note
Please specify full and detailed address, including the house number, street/avenue, city, state 

and zip code with no abbreviation.

Airport  Departure  Pick-up

Flight No: 　 Route

Pick up date: 　 Pick up time

Address:

Note:

1. Please specify full and detailed address, including the house number, street/avenue, city, 

state and zip code with no abbreviation.

2.  Please call  us 24 hours in  advance once there are any changes,  or  the passenger
cannot enjoy a second pickup service.
3. We provide free pickup service from the airport to Prague downtown.

4. Extra fee will be charged if passengers keep the driver waiting more than 60 minutes.



HAINAN AIRLINES (HU 880)

Part 2: For Dav El Vehicle Service Only

Vehicle Type 　 Car No.


