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ЦЕНОВНИК
ЗА ТАВ “primeclass” УСЛУГИ
МЕЃУНАРОДЕН АЕРОДРОМ СКОПЈЕ

АЕРОДРОМСКИ ТЕРМИНАЛ
ЦИП Услуга

“primeclass”

Полетување на Патник

€ 35

Слетување на Патник

€ 35

ЦИП Услуга












Цените се дадени во Евра/по лице – без вклучен 18% ДДВ.
Плаќањето се врши во денари, согласно средниот курс на Народна Банка на Република Северна
Македонија на денот на плаќање.
Деца под 6 години во придружба на возрасен се прифаќаат бесплатно. Деца со наполнети 6
години и повеќе, се наплаќаат со полна цена.
Сите закуски и пијалаци достапни од асортиманот во Салоните се вклучени во цената.
ЦИП Услугата е достапна со официјално барање, поднесено најмалку 24 часа пред користење на
Услугата.
Во цената за Заминување и Пристигнување преку Аеродромскиот Терминал исто така е вклучено
користењето на Бизнис / ЦИП Салонот.
ТАВ “primeclass” го задржува правото да одбие влез или да отстрани од Салон било кое лице што
е под дејство на алкохол и/или чиешто однесување е незаконско, навредливо или пак е
неприфатливо за во салонот. Секое лице што причинува нарушување или што одбива да се
придржува на разумните барања од персоналот во Салонот, може да биде отстрането од Салонот.
Промени и / или Отажувања на резервацијата мора да бидат во писмена форма од страна на
клиентите преку е-маил и потврдено од страна на “primeclass” Службата преку е-маил.
Промени и / или Отажувања на резервацијата до 12 часа пред давање на Услугата е бесплатно.
Отажувања на Услугите во временски период помалку од 12 часа пред давање на истата подлежи
на наплата на целиот износ, според официјалниот ценовник.

ТАВ Македонија Оперативни Услуги ДООЕЛ
Меѓународен Аеродром Скопје, Ул. Босфор, бр.1, Мралино, Илинден, Република Северна Македонија
Телефон:+389 2 3148 367; Мобилен:+389 72 236 467
e-mail: primeclass.skopje@tav.aero
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ВИП ТЕРМИНАЛ
ВИП Услуга

(“primeclass”)
ВИП Услуга












Полетување на Патник

€ 70

Личности на испраќање

€ 10

Слетување на Патник
Личности во пречек

€ 70
€ 10

Цените се дадени во Евра/по лице – без вклучен 18% ДДВ.
Плаќањето се врши во денари согласно средниот курс на Народна Банка на Република Северна
Македонија на денот на плаќање.
Деца под 6 години во придружба на возрасен се прифаќаат бесплатно. Деца со наполнети 6
години и повеќе, се наплаќаат со полна цена.
Сите закуски и пијалаци достапни од асортиманот во Салоните се вклучени во цената.
ВИП Услугата е достапна со официјално барање, поднесено најмалку 24 часа пред користење на
Услугата.
ВИП Услугата завршува кога:
- Патникот во заминување е придружен до воздухопловот.
- Патникот во пристигнување е пречекан од придружбата и го добива својот багаж.
ТАВ “primeclass” го задржува правото да одбие влез или да отстрани од Салон било кое лице што
е под дејство на алкохол и/или чиешто однесување е незаконско, навредливо или пак е
неприфатливо за во салонот. Секое лице што причинува нарушување или што одбива да се
придржува на разумните барања од персоналот во Салонот, може да биде отстрането од Салонот.
Промени и / или Отажувања на резервацијата мора да бидат во писмена форма од страна на
клиентите преку е-маил и потврдено од страна на “primeclass” Службата преку е-маил.
Промени и / или Отажувања на резервацијата до 12 часа пред давање на Услугата е бесплатно.
Отажувања на Услугите во временски период помалку од 12 часа пред давање на истата подлежи
на наплата на целиот износ, според официјалниот ценовник..

Сите овие привилегирани услуги се нудат единствено од ТАВ “primeclass”!
ТАВ Македонија Оперативни Услуги ДООЕЛ
Меѓународен Аеродром Скопје, Ул. Босфор, бр.1, Мралино, Илинден, Република Северна Македонија
Телефон:+389 2 3148 367; Мобилен:+389 72 236 467
e-mail: primeclass.skopje@tav.aero

