
Užsiregistruokite į GetJet Airlines skrydį internetu nemokamai ir sutaupykite laiko oro uoste! Užsiregistra-
vus internetu galėsite keliauti tiesiai į saugumo patikros punktą arba atiduoti savo bagažą į specialiai skirtą 
bagažo registraciją.

Registruodamiesi internetu galėsite pasirinkti norimas sėdėjimo vietas bei užsisakyti papildomų paslaugų.

REGISTRACIJA SKRYDŽIUI INTERNETU

Internetu galima registruotis likus 48 valandoms iki numatyto skrydžio išvykimo laiko. Registracija internetu 
baigiama likus 2 valandoms iki numatyto skrydžio išvykimo laiko.

KADA GALIMA REGISTRUOTIS INTERNETU?

Įsitikinkite, kad registruodamiesi internetu nenaudojate jokių specialių simbolių ar ženklų, pavyzdžiui „ė“, „č“, 
„š“ ar „-“, „/“ ir kt.

Įsitikinkite, kad registruojate duomenis to asmens dokumento, su kuriuo keliausite.

Nepamirškite pasitikrinti dokumento galiojimo laiko.

Atkreipkite dėmesį, jog sėdėjimo vietoms gali būti taikomi apribojimai dėl skrydžio saugos. Pavyzdžiui, 
vaikai negali sėdėti eilėse prie avarinio išėjimo ir t.t. Renkantis sėdėjimo vietas būsite supažindinti su 
galimais apribojimais.

Jei kartu su Jumis skrenda kūdikis, sėdėjimo vietą galėsite pasirinkti tik iš specialiai tam skirtų sėdėjimo 
vietų.

KĄ SVARBU ŽINOTI, REGISTRUOJANTIS INTERNETU?

Nepamirškite su savimi turėti atspausdintos arba į mobilųjį telefoną atsiųstos laipinimo kortelės, kurią 
gausite internetinės registracijos metu.

Jei norite užregistruoti bagažą, atvykę į oro uostą rasite specialiai tam skirtą bagažo registracijos stalą.

Jei neturite registruojamo bagažo, galite vykti tiesiai į saugumo patikros punktą ir keliauti prie laipinimo 
vartų.

KĄ REIKIA ŽINOTI, VYKSTANT Į ORO UOSTĄ?

Registracija oro uoste būtina keleiviams, turintiems specialiųjų poreikių, t.y.:
 keleiviams, turintiems judėjimo ar kitą negalią, 
 vaikams, kuriems užsakyta palyda, 
 keleiviams, su savimi vežantiems gyvūnus. 

Registracijos metu oro uoste Jums bus parinkta tinkama sėdėjimo vieta.

Taip pat keleiviai, kurių asmens dokumentas galioja trumpiau nei 6 mėn. iki grįžimo datos, turi atvykti regis-
tracijai oro uoste. Jei oro uosto registracijos darbuotojas patvirtins, kad priimančiosios valstybės taisyklės 
leidžia atvykti į šalį su tokiu dokumentu, Jūs būsite užregistruoti oro uoste.

Jei registracijos internete metu nurodėte neteisingus asmens duomenis arba su savimi nepasiėmėte įlaipi-
nimo kortelės, Jums reikės dar kartą registruotis oro uoste.

KOKIAIS ATVEJAIS REIKIA REGISTRUOTIS ORO UOSTE?

Turite klausimų?
Susisiekite el. paštu customer@getjet.aero


