KORT BESKRIVELSE AV TJENESTEN
På nettsiden vår costazul.net, etter at nettkjøpet av bussbilletten er på vanlig linje som dekker ruten
mellom Torrevieja og Alicante-Elche flyplass, tilbys brukeren muligheten til å gjøre en utfyllende
reservasjon for overføringen i Taxi fra et opprinnelsessted til busstasjonen i Torrevieja, hvor den
vanlige linjen har sin avkjørsel. Denne muligheten er begrenset til bussbilletter som er kjøpt minst
48 timer i forveien.
Fra nettsiden er brukeren fullt informert om de generelle vilkårene for taxi-tjenesten som inngår i
TAXICONNECT, og hvis du ønsker å ansette det, vil du bli bedt om ytterligere informasjon for å
formalisere den tilsvarende reservasjonen og automatisk overføre all nødvendig informasjon til
Tilsvarende profesjonell taxiforening via e-post.
Deretter sender profesjonell tilknytning til drosjen brukeren en bekreftelse på den forespurte taxireservasjonen innen en maksimumsperiode på 24 timer, regnet fra tidspunktet for mottak av brukerens data tidligere sendt av AUTOCARES COSTA AZUL, S.A.
På samme måte utfører den faglige foreningen til drosjen transporttjenesten gjenstand for reservasjonen med følgende generelle forhold:
a) Pickupen med taxi på det tidspunkt og tidspunkt som er indikert av brukeren, vil bli laget
med tilstrekkelig informasjon om avgangstiden for bussen som brukeren allerede har en billett fra, fra Torrevieja til flyplassen.
b) Den lukkede prisen som brukeren må betale for taxi-overføringsbeløpet beløper totalt til
• 10 euro, for overføringer til terminalbussen i Torrevieja og med utgangspunkt i et
punkt som ligger i byens bysentrum, tilsvarende til adresser med postnummer 03181,
03182 og 03183.
• 16 euro, for overføringer til terminalbussen i Torrevieja og med utgangspunkt i et
punkt som ligger i urbanisasjonene og kjernene i kommunens periferi, tilsvarende
adresser med postnummer 03184, 03185, 03186 og 03188.
• 22 euro, for overføring til terminalbussen i Torrevieja og med opprinnelse i et hvilket
som helst punkt som ligger i de kommunale distriktene:
o Guardamar del Segura (postnummer 03140)
o Los Montesinos (postnummer 03187)
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o
o
o
o

Rojales – Ciudad Quesada (postnummer 03170)
San Miguel de Salinas (postnummer 03193)
Orihuela Costa (postnummer 03189)
Pilar de la Horadada (postnummer 03190)

Prisene vil kun bli økt i hvert tilfelle med ytterligere 10% når tjenesten leveres på en
høytidsdag, lørdag eller søndag eller om natten (mellom kl. 10.00 og 06.00, neste
dag).
c) Ingen tilleggsavgift er inkludert for nevnte lukkede priser på grunn av bagasjeoverføring,
antall passasjerer eller reisens varighet.
Til slutt ble det ikke vurdert interessant å tilby denne taxi-bestillingsservice for reisende som ankommer fra flyplassen til Torrevieja busstasjon, siden det er veldig lett å finne en taxi i busstoppet ved
siden av busstasjonen.
Med disse nyttige detaljene håper vi at du lettere kan fullføre taxi bookingprosessen med vår service
TAXICONNECT.
Vi vil gjerne takke deg igjen for å velge AUTOCARES COSTA AZUL, S.A. for dine reiser
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