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Uçak b�let� değ�ş�kl�k koşulları

<Uçak b�let�n�z�n durumunu sorgulamak �ç�n tıklayın>

Düşük tarifeli hava yolu

Çoğu durumda, düşük tarifeleri hava yolları, kurallarına uygun olarak (tarih, isim, yer) bilgilerinde
değişiklik yapılmasına imkan verir.

Taşıyıcının �yatlarına istinaden, tüm değişiklikler ekstra ücrete tabirdir.

Değişiklikler için bazı ücret hesaplama örnekleri:

Uçuş tarihini değiştirme ücreti: her uçuş rotası için tek kişilik ücret, bileti ilk satın alma
�yatı ile karşılaştırıldığında, bilet �yatındaki olası fark.

Yolcu ismi değiştirme ücreti: ismi değiştirilen her uçuşu için, artı bileti ilk satın alma
�yatı ile karşılaştırıldığında, bilet �yatında olası fark.

Destinasyon değiştirme ücreti: ilk satın alınan biletin �yatı ile yeni �yat arasındaki
farklılık.

Unutmayınız:

Yolcu ismi değiştirme, yeni bir bilet satın almaktan daha pahalı olabilir.

Değişim gününde, uçak biletinin �yatı, ilk satın alma �yatından daha düşükse, havayolu
şirketi aradaki farkı ödememektedir.

Destinasyon değişikliğinden sonra ve ilgili noktadan dönüş rotasının değişikliği
yapılması mümkün değildir.

Düşük tarifeli hava yolunun, uçak bileti başka bir havayolu şirketi ile değiştirilemez.

Ödemeyi gerçekleştiren hakkında değişiklik yapılması mümkündür.

Değişiklikler hakkında eSky.com.tr müşteri hizmetleri ile irtibata geçmeniz
gerekmektedir.

eSky.com.tr, yapılan değişiklikler ile ilgili, biletin değişim ücretine dahil olan ücret dışında ücret
uygulamamaktadır.

eSky.com.tr’ den satın alınmayan uçak biletleri ile ilgili, tarafımızca değişiklik yapılması mümkün
değildir.

Düzenli tarifeli hava yollu

Tarifenin izin verdiği sürece, düşük tarifeli hava yollarında olduğu gibi düzenli tarifeli de uçak
bileti üzerinde değişiklik yapılması mümkündür.

Unutmayınız:

Yolcu ismi değişikliliği, çoğu düzenli hava yollarında yapılması mümkün değildir. Böyle
bir değişiklik durumunda eSky.com.tr müşteri hizmetleri ile irtibata geçmenizi rica
ederiz.

Herhangi değişiklikler ve bunlara bağlı olan ücretler, biletin satın alma koşul ve
şartlarına göre belirlenmektedir.
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Biletin �yatı ne kadar düşükse , havayolunun şart ve koşulları yüksektir.

Promosyonlu �yatlar ve uygun �yatlı biletler, genelde değişiklik imkanı sunmamakatadır,
eğer değişiklik imkanı olursa, bunların ücretleri yüksektir.

Sizin için değişiklik imkanı öncelikli ise, daha düşük ücretli tarihi seçiniz.

Odemeyi gerçekleştiren hakkında değişiklik yapılması mümkündür.

Değişiklikler hakında eSky.com.tr müşteri hizmetleri ile irtibata geçmeniz gerekmektedir.
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