KORTE BESCHRIJVING VAN DE DIENST
Op onze website costazul.net, nadat u uw bustickets online hebt gekocht voor de geplande route
die Torrevieja en de luchthaven Alicante-Elche verbindt (maar alleen voor de reis naar de
luchthaven), Gebruikers krijgen ook de mogelijkheid om een extra reservering te maken voor een
taxi transfer van hun plaats van herkomst naar het Torrevieja busstation, van waaruit deze reguliere
route vertrekt. Deze optie is alleen beschikbaar voor buskaartjes die minstens 48 uur van tevoren
zijn aangeschaft.
Vervolgens worden de gebruikers op de hoogte gebracht van de standaard taxiservicevoorwaarden
die zijn opgenomen in TAXICONNECT en, als u dit wenst te contracteren, worden aanvullende
gegevens gevraagd om de desbetreffende boeking te formaliseren en wordt alle benodigde informatie automatisch overgedragen aan de desbetreffende professionele taxicentrales door e-mail,
naar het correspondentieadres dat eerder voor dit doel is vastgesteld.
Vervolgens stuurt de professionele taxisevereniging binnen 24 uur na ontvangst van de gebruikersgegevens verzonden door AUTOCARES COSTA AZUL, S.A. een bevestiging van de gevraagde
taxireservering naar de gebruiker.
Op dezelfde manier zal de professionele taxicentrale de taxidienst onder voorbehoud van de reservering aanbieden volgens de volgende standaardvoorwaarden:
a) Het ophalen met de taxi op het door de gebruiker aangegeven tijdstip en tijdstip vindt plaats
ruimschoots vóór het vertrek van de bus (het wordt ten minste 45 minuten voor het vertrek
van de bus naar de luchthaven ten zeerste aanbevolen), waarvoor de gebruiker heeft al een
ticket van het Torrevieja-busstation naar de luchthaven.
b) De gesloten prijs die de gebruiker moet betalen voor de taxi transfer service zal zijn:
• EUR 10 voor transfers naar het Torrevieja-busstation vanaf een punt in het stedelijk centrum van de stad, overeenkomend met adressen met postcodes 03181, 03182 en 03183.
• EUR 16 voor transfers naar het busstation van Torrevieja vanuit een punt in verstedelijkingen en steden aan de rand van de gemeente, corresponderend met adressen
met postcodes 03184, 03185, 03186 en 03188.
• EUR 22 voor transfers naar het Torrevieja busstation en vanaf een punt in de volgende
gemeenten:
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Guardamar del Segura (postcode 03140)
Los Montesinos (postcode 03187)
Rojales - Ciudad Quesada (postcode 03170)
San Miguel de Salinas (postcode 03193)
Orihuela Costa (postcode 03189)
Pilar de la Horadada (postcode 03190)

Deze prijzen worden telkens verhoogd met 10% wanneer de dienst wordt verleend op een feestdag,
op zaterdag of zondag, of 's nachts (tussen 22.00 en 06.00 uur de volgende dag).
c) Er zijn geen kosten verbonden aan deze gesloten prijzen vanwege bagage, aantal passagiers
of reistijd.
Ten slotte is het niet interessant geacht om deze taxi-reserveringsservice aan te bieden aan reizigers
die vanaf de luchthaven in Torrevieja aankomen, aangezien het uiterst eenvoudig is om een taxi te
vinden bij de halte naast het busstation.
Met deze nuttige gegevens hopen we dat u het gemakkelijker zult vinden om het taxoreserveringsproces te voltooien met onze TAXICONNECT -service.
We willen u bedanken voor het kiezen van ons bedrijf voor uw reis.

pagina 2 van 2

