/ LOT CARGO /

E-booking

/ BOOKING ON WWW /
Aby dokonać bookingu poprzez stronę www należy wejść na stronę www.lot.com/cargo i w menu NARZĘDZIA po prawej
stronie ekranu wybrać opcję >>REZERWACJA<<.

Po lewej stronie ekranu w zakładce LOG IN należy wypełnić pola „User” oraz „Password” i zalogować się do systemu.

The content of this document, including any attachments, is confidential and legally privileged. It may include information
that constitutes secrets of LOT Polish Airlines. It is intended solely for the informationand use of the individual/entity to which it is addressed.
If you are not the intended recipient of this document, please note that any dissemination, copying, distribution or any actions
of similar nature are unlawful and you may be held liable for damages.
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Po zalogowaniu się do systemu automatycznie pojawia się strona bookingu. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką to pola
obowiązkowe.

1. Pierwszą zakładką, jaką należy wypełnić jest Air Waybill Number. Obowiązkowo trzeba wpisać numer listu
przewozowego. Pozostałe pola dotyczą produktu oraz specjalnego kodu handlingowego (EAW/EAP).

2. Kolejna zakładka dotyczy przesyłki. Po lewej stronie należy wpisać miejsce, z którego towar ma być
transportowany oraz miejsce dostarczenia.
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3. Po prawej stronie należy wpisać liczbę sztuk i wagę (oraz wybrać jednostkę z listy). Następnie należy kliknąć na
ikonę kalkulatora, która znajduje się poniżej. W przeglądarce otworzy się nowe okno – Calculate Volume. Należy
w nim uzupełnić detale dotyczące przesyłek – długość, szerokość, wysokość, liczbę sztuk oraz wagę. Po
zakończeniu należy kliknąć „Done”

4. W zakładce „Shipper/Consignee” istnieje możliwość – po zaznaczeniu opcji „Expand” – uzupełnienia danych
dotyczących nadawcy i odbiorcy przesyłki.

5. W dalszej kolejności należy uzupełnić informacje dotyczące lotu – kiedy przesyłka ma wylecieć i którego dnia
ma dotrzeć na miejsce (czas nie jest wymagany), a następnie kliknąć na pole „Find Flights”.
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6. W nowym oknie przeglądarki otworzy się tabela z dostępnym w danym terminie i na danej trasie destynacji (na
obrazku pokazane zostało przykładowe okno z lotami z Warszawy do Londynu). W kolumnie „Select” należy
zaznaczyć, który lot chcemy zarezerwować i kliknąć „Done”.

7. W zakładce „Flight Information” pojawia się wybrany lot.
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8. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy kliknąć „Submit”. Pojawi się okno podsumowujące całą rezerwację.

9. By zakończyć rezerwację należy kliknąć „Confirm”.
Występują dwie opcje – można wydrukować potwierdzenie rezerwacji oraz przejście do wypełnienia elektronicznego listu
przewozowego.
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