Fly more. Pay less!
DISCOUNTS FOR AIRLINES

www.katowice-airport.com

1. PODSTAWOWE STAWKI

Zgodnie z taryfą opłat lotniskowych Katowice Airport ważną
od 31 grudnia 2008 r. opłaty za lądowanie statku powietrznego oraz pasażera odlatującego są naliczane narastająco w rocznym okresie rozliczeniowym. Po przekroczeniu danego przedziału wykonanych lądowań oraz liczby odprawionych pasażerów stawki są obniżane. Czym więcej operacji w danym roku
Roczna liczba pasażerów
odlatujących
do 100 000
100 001 – 200 000
200 001 – 300 000
300 001 – 400 000
400 001 – 500 000
500 001 – 600 000
600 001 – 700 000
700 001 – 800 000
800 001 – 900 000
900 001 – 1 000 000
1 000 001 – 1 100 000
powyżej 1 100 000

Opłata za pasażera
odlatującego [PLN]
30
27
23
19
16
15
12
9
6
4
3,30
2,50

wykonuje linia lotnicza oraz czym więcej przewozi pasażerów
tym mniej płaci.
Stawki za lądowanie statku powietrznego o MTOW powyżej
2 ton oraz za pasażera odlatujcego przedstawiają poniższe
tabele.
Roczna liczba lądowań
do 500
501 – 1 000
1 001 – 2 000
2 001 – 3 000
3 001 – 4 000
4 001 – 5 000
5 001 – 6 000
6 001 – 7 000
7 001 – 8 000
8 001 – 9 000
powyżej 9 000

Opłata za każdą rozpoczętą
tonę MTOW [PLN]
43
36
30
27
25
23
22
18
14
9
4,50

2. ZNIŻKI w ruchu pasażerskim

Dla lotów długodystansowych udzielana jest zniżka w wysokości 50% od opłat za lądowanie i pasażera odlatującego.

ruch regularny
Od opłat w regularnym przewozie pasażerskim udzielane są
zniżki w zależności od liczby lądowań w okresie od 1 do 15
dnia każdego miesiąca i od 16 dnia do końca każdego miesiąca
kalendarzowego. Zniżki udzielane są od opłat za lądowanie
i pasażera odlatującego.
Przedziały rabatów przedstawia poniższa tabela.
Liczba lądowań w 15-dniowym
okresie rozliczeniowym
71 – 80
81 – 90
91 – 100
101 – 110
powyżej 110

Zniżka
5%
10%
12%
15%
18%

LOTY długodystansowE
Za lot długodystansowy uważa się jednoodcinkowy lot na
dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 6 godzin lotu
statku powietrznego.

ruch czarterowy
Dla pasażerskich przewozów czarterowych w zależności od
liczby wykonywanych lądowań w roku kalendarzowym zniżka
za lądowanie udzielana jest zgodnie z poniższą tabelą.
Liczba lądowań w roku kalendarzowym
101 – 200
powyżej 200
Poszczególne znizki nie sumują się.

Zniżka
10%
15%

3. zniżki w ruchu cargo

Dla przewozów cargo związanych wyłącznie z przewozem towarów lub poczty wykonywanych samolotami o MTOW do
55 ton udzielana jest zniżka w zależności od liczby lądowań
w danym miesiącu kalendarzowym.
Przedziały rabatów przedstawia poniższa tabela.
Liczba lądowań w okresie miesięcznym
31 – 45
46 – 55
powyżej 55

Zniżka
25%
30%
35%

Dla przewozów cargo związanych wyłącznie z przewozem towarów lub poczty wykonywanych samolotami o MTOW powyżej 55 ton udzielana jest zniżka w zależności od liczby lądowań
w okresie roku kalendarzowego.
Przedziały rabatów przedstawia poniższa tabela.
Liczba lądowań w okresie rocznym
1–5
6 – 10
powyżej 10

Zniżka
20%
30%
40%

LOTY długodystansowE
Za lot długodystansowy uważa się jednoodcinkowy lot na
dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 6 godzin lotu
statku powietrznego.
Dla lotów długodystansowych cargo udzielana jest zniżka
w wysokości 50% od opłaty za lądowanie.
Poszczególne znizki nie sumują się.

4. NOWE POŁĄCZENIA, port bazowy

otwarcie nowego połączenia

port bazowy

Nowym połączeniem w ruchu regularnym i czarterowym jest
połączenie, które spełnia łącznie następujące warunki:
1. Nie funkcjonuje w siatce połączeń z Katowice Airport
w chwili jego wprowadzenia.
2. Nie było wprowadzone przez tego samego przewoźnika
w okresie 12 następujących po sobie miesięcy kalendarzowych poprzedzających jego wprowadzenie.

Linia lotnicza, która wykonuje obsługę techniczną minimum
trzech statków powietrznych co jest uwidocznione w dokumentacji zatwierdzonej przez cywilne władze lotnicze, może
zawrzeć umowę na port bazowy.

Na nowe połączenie w regularnym przewozie pasażerskim
i czarterowym udziela się preferencyjnych stawek opłaty za
lądowanie i opłaty za pasażera odlatującego, na okres 48 miesięcy. Stawki te przedstawia poniższa tabela.

1 rok
2 rok
3 rok
4 rok

Opłata za każdą rozpoczętą
tonę MTOW [PLN]
25
27
29
29

Opłata za pasażera
odlatującego [PLN]
22
24
26
26

Przewoźnik, dla którego Katowice Airport jest portem bazowym zwolniony jest z opłaty za:
1. Postój statku powietrznego.
2. Usługę zabezpieczenia czynności tankowania lub roztankowania.

5. wspólny marketing

Oferujemy współpracę marketingową w zakresie:
1. Wsparcie PR nowych połączeń m.in. poprzez konferencje
prasowe oraz inne działania, których celem jest poinformowanie o nich mediów i pasażerów.
2. Działania promocyjne realizowane za pomocą strony internetowej, reklamy w terminalu (banery oraz ekrany LCD),
reklamy w magazynie lotniskowym itp.
3. Bliska współpraca z przedstawicielami lokalnego biznesu
oraz organizacjami turystycznymi.
4. System zachęt finansowych dla przewoźników, którzy chcą
otworzyć nowe trasy z Katowice Airport.
5. Dystrybucja materiałów promocyjnych na targach turystycznych, w których uczestniczy Katowice Airport.

6. KONTAKT

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice
(Katowice Airport)
ul. Wolności 90
42-625 Pyrzowice
tel.:
+48 32 39 27 202
fax:
+48 32 39 27 376
e-mail: ktw@gtl.com.pl

Paweł Wojda
Dyrektor Portu
tel.:
+48 32 39 27 202
e-mail: pwojda@gtl.com.pl
Monika Krzykawska
Dyrektor Działu Marketingu i Sprzedaży
tel.:
+48 32 39 27 338
e-mail: mkrzykawska@gtl.com.pl

www.katowice-airport.com
Anna Filip
Specjalista ds. Współpracy z Liniami Lotniczymi
tel.:
+48 32 39 27 117
e-mail: afilip@gtl.com.pl

www.katowice-airport.com

