Инструкции за работа с Информационната Система (ИС) Bibitka.com
Какво един пътник може да прави с ИС и какви ползи получава?

1-во Пътника може да види най-добрите цени по най-търсените маршрути от предходния ден.
Когато кликнете на бутона
>> системата Ви препраща към актуалното състояние на този
маршрут, тъй като цената е динамична величина, т.е. превозвача може да я променя по всяко
време. Така можете да сравните цената от вчера от това меню и актуалната цена от екрана, който
ще ви се отвори след бутона >> ;
2-ро Пътника може да селектира чрез търсачката всички обяви, които са в ПРОМОЦИЯ. Тези
обяви са с намалена тарифа за определен период от време, този период както и цялостната
валидност на маршрута може да се види в детайлите на обявата
. В търсачката се
визуализира само стандартната цена, а в детайлите на обявата можете да видите отстъпката и
цената след отстъпката. Имайте в предвид, че намалените тарифи важат само и единствено за
пътници направили си резервация през ИС Bibitka.com и след потвърждение на резервацията от
превозвача. Съветваме Ви да си направите разпечатка на потвърждението от превозвача преди
да отидете на касата за билети;
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3-то Можете да си направите РЕЗЕРВАЦИЯ или ЗАПИТВАНЕ по избран от вас маршрут при
и натиснете
превозвач, който е активирал тази услуга, като влезете в детайлите на обявата
бутона Резервирай сега . Правейки си резервация избягвате досадното ходене до гишетата за
предварителна продажба на билети, където могат да Ви информират любезно, че билетите са
свършили.
При РЕЗЕРВАЦИИТЕ системата по презумпция предлага детайлите от търсачката т.е. търсения
маршрут, ден и час, за едно пътникомясто.

Ако искате да направите запитване използвайте полето коментар, за което имате 255 символа на
разположение. ЗАПИТВАНИЯТА могат да се използват и за подаване на заявка и искане на
оферта при чартирането на МПС по маршрут определен от клиента или т.н. "Случаен превоз".
Внимание Пътници: Системата проверява локацията на компютъра и валидността на e-maila на
пътника и ако той не закупи билет или не уведоми превозвача, чрез e-mail, телефон или факс, за
отказа си от резервация в приемливи срокове, в такива случаи, превозвача изпраща резервациите
на тези некоректните пътници обратно на Bibitka.com, a ние от своя страна блокираме техния
достъп до системата, като ги добавяме в Ignore List.

4-то Можете да проверите дали превозното средство (МПС) разполага с Климатик, Мини-бар или
TV/DVD и колко пътникоместа. Последното дава приблизителна представа колко бързо ще се
изчерпят местата. Тази информация е закодирана в снимката на превозното средство - кликнете
върху снимката и тя ще отвори с pop-up в по-голяма снимка и допълнителната информация в
полето над нея. Виж снимката на следващата страница >>;
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5-то Можете да проверите на коя точно гара спира превозното средство. Тази информация е
важна, когато имате прехвърляне на друго превозно средство за да прецените времето
необходимо за транспорт до другата гара. Пр.: Само в София има осем автогари;
Ако пътувате за първи път по този маршрут можете да видите картата на маршрута чрез
любезното съдействие на колегите от BGMaps.
6-то Комбинираните маршрути са тези, при които има едно прехвърляне в транзитна точка.
Прехвърлянето може да става между маршрути на различни превозвачи, което повишава шанса да
намерите най-удобната за Вас комбинация. Можете да дефинирате максималния престой в
транзитната точка от един до четири часа, като по подразбиране престоя е един час, но колкото е
по-дълъг престой изберете толкова повече алтернативи ще Ви предложи системата.
7-мо И накрая пътника може да
провери рейтинга на превозвача
както и мненията и коментарите
оставени за него от други пътници
ползвали услугите му. Колкото е
по висок имиджа на превозвача
толкова
повече
положителни
мнения са постъпили за него. Вие
също можете да направите оценка
за качеството на сервиза, който
сте получили, а също така да
дадете препоръки към превозвача
какво очаквате да подобри.
Добавянето
на
мнения
и
препоръки също може да стане в
детайлите на обявата (i) Рейтинг
Æ Добави коментар.

На добър път!
от екипа на Bibitka.com

3/3

