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Podróże samolotem są obecnie bardzo powszechne, w ten sposób podróżują całe rodziny,
gdyż jest to najbardziej komfortowy środek transportu. Współczesne maszyny pozwalają
przemieszczać się ludziom w kilka godzin z jednego krańca świata na drugi. Bilety lotnicze nie
są również bardzo drogie, warto wspomnieć również o ogromnym komforcie, podczas podróży
można bowiem odpocząć i odprężyć.

  

  Problemy z lotem
  

Powyższe zalety są jak najbardziej realne i trudno się z nimi nie zgodzić, występują jednak
również wady, wśród których prym wiodą opóźnienia lub co gorsza – odwoływanie lotów. W
takich przypadkach niewątpliwie przydatna jest znajomość własnych praw przysługujących w
zakresie powstałych niedogodności. Maksymalna wartość odszkodowania w przypadku
opóźnionego lub odwołanego lotu może wynieść nawet 600 Euro, istnieją jednak pewne
zależności. Najważniejszą jest długość zaplanowanej trasy, im więcej kilometrów do przebycia,
tym większą rekompensatę można uzyskać. W celu udzielania pomocy pasażerom w tych
stresujących sytuacjach powstała firma DelayFix.com, która skutecznie uświadamia wielu ludzi
w zakresie posiadanych praw. Głównym zadaniem jest maksymalne ułatwienie załatwiania
wszelkich formalności związanych ze złożeniem skargi na ewentualne zaniedbania ze strony
linii lotniczych. Pomocna okazuje się wyspecjalizowana kadra, która dzięki wieloletniemu
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doświadczeniu jest w stanie udzielić praktycznych prowadzących do wygrania sporu. Poza
dystansem, który miał być pokonany, ważne jest udowodnienie winy przewoźnika, co czasami
sprawia niemałe trudności, gdyż linie lotnicze często próbują uniknąć odpowiedzialności.

  

  Jak uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych?
  

Jeżeli opóźnienie lotu nie jest spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i
wynosi więcej niż 3 godziny, wówczas istnieją przesłanki do uzyskania rekompensaty z tego
tytułu. Opóźniony lot jest bardzo frustrujący dla każdego pasażera, zwłaszcza gdy jest to podróż
służbowa, wówczas mogą pojawić się trudności w zrozumieniu przez przełożonego. Takie
sytuacje są równie kłopotliwe dla rodzin z małymi dziećmi, którym często trudno wytłumaczyć,
dlaczego podróż nie odbywa się zgodnie z planem. W dzisiejszych czasach ubieganie się o
odszkodowanie za opóźniony lot  jest dość łatwe i nie wymaga czasochłonnych zabiegów.
Wystarczy złożyć stosowny wniosek do specjalistycznych firm, takich jak DelayFix, której
pracownicy dołożą wszelkich starań, by sprawa miała szczęśliwy dla pasażera finał.  W
formularzu dostępnym na stronie internetowej, niezbędne jest wskazanie wszystkich
okoliczności opóźnionego lotu oraz przedstawienie potrzebnej dokumentacji. Pasażer, który nie
jest pewien, czy wniosek jest zasadny może być spokojny, ponieważ za samo zgłoszenie nie
ponosi żadnych kosztów, nie ma więc mowy o ryzyku. Co ciekawe, już przed złożeniem
wniosku, poszkodowany pasażer może dowiedzieć się o maksymalnej wysokości ewentualnego
odszkodowania. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek pytania, zawsze można skorzystać z opcji
kontaktu telefonicznego lub mailowego.

  

Materiał zewnętrzny
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https://delayfix.com/opozniony-lot

