
 

 

Kontaktní informace zákazníků pro oznámení při narušení letecké dopravy 

Soulad s rezolucí IATA č. 830D 

Aliance leteckých společností SkyTeam s 19 členskými leteckými společnostmi vybízí cestovní 

kanceláře, aby při zasílání kontaktních informací zákazníků používaly pole SSRCTC ve veškeré jmenné 

evidenci cestujících (PNR). Rezoluce IATA č. 830D určuje formát, který má obsahovat e-mail zákazníka, 

telefonní číslo a pole pro vyznačení, že zákazník tyto informace odmítl poskytnout. 

VÝHODY PRO CESTOVNÍ AGENTURY 

Po předložení platných kontaktních údajů cestujícího (e-mail a číslo mobilního telefonu, včetně 

mezinárodního kódu země), v souladu se standardními formáty odvětví SSRCTCE a CTCM, mohou 

cestovní kanceláře: 

1. zajistit, aby klienti získali od letecké společnosti včasné a relevantní informace 

2. omezit potřebu kontroly front PNR při hledání zpráv o přerušení letu a změnách rezervace 

3. omezit potřebu hledání alternativních letů pro klienty 

4. ušetřit čas a peníze a zároveň naplnit očekávání svých klientů 

5. vylepšit celkovou zkušenost zákazníka, kterou cestovní kancelář nabízí 

 

VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKY 

Výhody se budou lišit podle jednotlivých leteckých společností v závislosti na tom, jaké služby 

poskytují. Zákazníci mohou získat následující výhody: 

1. aktualizace letu v reálném čase 

2. proaktivní oznámení v případě zpoždění nebo zrušení letu 

3. aktualizace týkající se zavazadel 

4. automatické odeslání změny rezervace nebo palubní vstupenky na další dostupný let 

5. snížení čekací doby, stresu a nepříjemností při přerušení provozu 

6. lepší zážitek pro zákazníka 

Alternativně může být do zprávy zahrnuta upřednostňovaná jazyková verze použitím jazykových 

kódů z ISO-639-1. Jazykové verze podporované dopravci se mohou lišit. 

Poznámka: Použijte „//“ (dvojité lomítko) namísto @ (zavináč), použijte „..“ (dvojitá tečka) namísto 

„_“ (podtržítko) a použijte „./“ (tečka a lomítko) tam, kde je v e-mailové adrese nutno uvést„-“ 

(pomlčka). 

 

 

 

 



 

 

GDS Formáty SSR 

AMADEUS SSRCTCE email contact 

SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

SRCTCE-LOPEZ.ANGEL//GMAIL.COM/SP 
SSRCTCM phone number including country 
code/LANGUAGE 

SRCTCM-1234567890/IN 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
SRCTCR-REFUSED 

GALILEO SSRCTCE email contact 

>SI.P1/SSRCTCEYYHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM 
SSRCTCE email including customer's preferred language 
>SI.P1/SSRCTCECXHK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/DE 

SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 

>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/12021234567  
>SI.P1/SSRCTCMLHHK1/49 6987654321/DE 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 
>SI.P3/SSRCTCRYYHK1/REFUSED 

SABRE SSRCTCE email contact 
3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM-1.1 

SSRCTCE email including customer's preferred language 
3CTCE/JOHN.SMITH//AOL.COM/EN-1.1 
SSRCTCM phone number including country code 

/LANGUAGE 
3CTCM/12233444444-1.1 

3CTC/1234455555/DE-1.2 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3CTCR/REFUSED TO PROVIDE CTC INFO-1.1 

APOLLO SSRCTCE email contact 

@:3SSRCTCELYYHK1/N1/J.SMITH//YAHOO.COM 
SSRCTCM phone number including country code 
/LANGUAGE 

@:3SSRCTCMLHHK1/N1/12021234567 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
@:3SSRCTCRYYHK1/N1/FREE TEXT PASSENGER REFUSED 



 

 

WORLDSPAN SSRCTCE email contact 

3SSRCTCEYYHK1/J.SMITH//YAHOO.COM-1.1 
-(dash) is permitted in the email address 
3SSRCTCEYYHK1/J-A.SMITH//YAHOO.COM 

SSRCTCM phone number including country code 
3SSRCTCMLHHK1/12021234567-1.1 

SSRCTCM phone number including country code 
indicating preferred language is German  
3SSRCTCMLHHK1/496987654321/DE-1.1 

SSRCTCR in case customer refuses to give contact 
information 

3SSRCTCRYYHK1/FREE TEXT NO CONTACT INFORMATION-1.1 

TRAVELSKY SSRCTCE email contact 
>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/P1/S2 
SSRCTCE email including customer's preferred language 

>SSR CTCE MU HK1/A.LOPEZ//YAHOO.COM/CN/P1/S2 
SSRCTCM phone number 

>SSR CTCM MU HK1/136111183249/P1/S2 
SSRCTCR in case customer refuses to give contact 

information 
>SSR CTCR MU HK1/REFUSED/P1/S2 

 

 


