Vedr. booking

Skoleflyvning:
Instruktøren booker efter dine ønsker, og du betaler en fast timepris opgjort efter tacotid.
Husk at meddele instruktøren i god tid, hvis du ønsker at ændre eller ikke at benytte en booked tid.

Privatflyvning:
Privatflyvning – uanset om du selv booker, eller vi booker for dig – opgøres dels efter booked tid dels
efter flyvetid.
-

Flyvetid: 1025 kr pr tacotime (p.t.; stiger/falder i takt med benzinpriser)
Booked tid: 30 kr pr ½ time i tidsrummet 8.00 – 20.00. Uden for dette tidsrum tillægges ikke
bookingpris.
Man opkræves for hele den tid, man har booket uanset hvor meget af tiden, man får brugt.

Det betyder, at er du god til at få booket tid til at svare til forbrugt tid, så flyver du billigere end i dag – helt ned
til 1085 kr pr time (p.t.). Og efter 20.00 samt før 8.00 er prisen endda kun 1025 pr tacotime (p.t.) uanset hvor
meget tid, du har booked.
Det betyder imidlertid også, at booker du flyet over længere tidsrum fx flere dage og kun flyver lidt, så bliver
timeprisen højere end den er i dag. Til gengæld kan du så råde over flyet i flere dage og nætter – hvilket du ikke
kan, som det er i dag.

Afbooking eller ændring af en booked tid:
Det er muligt at afbooke / ændre en booked tid indtil 23 timer før den bookede tids start. Gør vejrlig
eller en pludselig akut hændelse, at den bookede tid herefter ikke kan benyttes, er det kun muligt at
afbooke / ændre ved at kontakte klubbens flyansvarlige (Henning 28186746).
Systemet er sat op til, at du automatisk får tilsendt en reminder på din booking på mail 24 timer før
bookingens start, hvilket betyder, at du kan nå selv at afbooke indenfor de 23 timer. Du kan i øvrigt
ændre såvel email-adresse som telefonnummer.

På næste side kan du se nogle eksempler på afregning

Eksempler på afregning
Eksempel A
Pilot A booker onsdag et fly førstkommende fredag 19.00 – 23.00. Han kan selv afbooke dele af eller hele
bookingen indtil torsdag kl. 20.00. Herefter kan han kun afbooke ved at ringe til den flyansvarlige. Afbookes
ikke, udregnes således:
Prisen bliver:
Bookingpris: 19.00 – 20.00  2 x ½ time á 30 kr = 60 kr
Flyleje: 1025 pr tacotime

Eksempel B
Pilot B booker tirsdag et fly fra førstkommende lørdag kl. 7.00 til søndag kl. 22.00. Der afbookes ikke.
Prisen bliver:
Bookingpris:
Lørdag: 8.00 – 20.00  12 timer á 60 kr = 720 kr.
Det samme søndag
Flyleje: 1025 kr pr tacotime.

Eksempel C
Pilot C booker tirsdag et fly fra førstkommende lørdag kl. 20.00 til søndag kl. 08.00. Der afbookes ikke.
Prisen bliver:
Bookingpris: Intet - det er udenfor tidsrummet, hvor der afkræves for booking.
Flyleje: 1025 kr pr tacotime.

Eksempel D
Pilot D booker tirsdag et fly fra førstkommende lørdag kl. 7.00 til søndag kl. 22.00. Han kan afbooke dele af eller
hele bookingen indtil fredag kl. 8.00. Han bestemmer sig for ikke at flyve og forsøger at afbooke fredag kl.
12.00 (hvilket ikke er muligt). Han kontakter ikke den flyansvarlige.
Prisen bliver:
Bookingpris:
Lørdag: 8.00 – 20.00  12 timer á 60 kr = 720 kr.
Det samme søndag.
I alt 1440 kr.

