Elektronik bilet
SunExpress Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.
TR-07230 Antalya, Türkiye
P.O Box 28

Rezervasyon numarası: WU3A2N

Yenigöl Mah. Nergiz Sok. No: 84 PK
Muratpaşa / Antalya / Türkiye

Biletleme tarihi: 03.07.2017
Değişiklik tarihi: 03.07.2017
Oluşturan kişi: Internet

Tax registration number:434 005 04 85

Yolcu
TUGCE AZAT

Doğum tarihi:
01.01.1991

E-bilet numarası.:
5642103039588

Hesap numarası:
5640006050695

Uçuş bilgileri
Gidiş uçuşu
Pazar, 3. Eylül, 2017
19:45 Antalya (AYT)
21:05 İstanbul-Sabiha Gökçen (SAW)
Operatör: SunExpress Uçuş numarası.: XQ 7528
Terminalden hareket 1
Biniş zamanı: 19:05
Bagaj hakkı: 15Kg

Fatura ayrıntıları
Gidiş uçuşu
Pazar, 3. Eylül, 2017
Tarife (SunEco)

265,99 TRY

Tarife
Vergiler ve ücretler
Bilet işlem bedeli

265,99 TRY
12,00 TRY
12,00 TRY

Toplam tutar - Gidiş uçuşu
Kısa mesaj ücreti

289,99 TRY
1,50 TRY

Toplam tutar

291,49 TRY

Ödeme ayrıntıları
MRS.TUGCE AZAT

MASTERCARD

Kart numarası XXXXXXXXXXXX0067

Tarih 03.07.2017

291,49 TRY

Önemli bilgiler
-

Tarifeli kalkış saatinden Yurtiçi uçuşlarında 30 (otuz) dakika, Yurtdışı uçuşlarında 45 (kırkbeş) dakika öncesine kadar bilet ve bagaj kontrolü için check-in işlemlerini tamamlamamış olan yolcular o uçuş ile
ilgili tüm haklarını kaybederler.

-

Check-in işlemleri için aşağıdaki belgeleri hazır bulundurun: E-bilet ya da rezervasyon numarası, nüfus cüzdanı ya da pasaport, giriş vizesi ve gerektiğinde nüfus kayıt örneği (evlilik için) ve küçük çocuklar için
doğum belgesi gibi belgeler.

-

İzin verilen ücretsiz bagaj miktarı bilgisini -rezervasyon tarihinden bağımsız olarak- elektronik biletinizin üzerinde bulabilirsiniz. Teslim ettiğiniz bagaj, güvenlik nedenlerinden ötürü resmi merciler tarafından
açılabilir. Bu durumda SunExpress tahmini zararlardan sorumlu değildir. IATA kuralları uyarınca bir bagaj 32 kg üzerinde ağırlığa sahip olamaz. Değerli eşyalarınızı el bagajınızda taşımanızı öneririz. Herhangi bir hak talep edilmesi durumunda bu e-bileti bize ulaştırmanızı rica ederiz. - El bagajında sıvı taşınmasına ilişkin hükümler tüm ulusal ve uluslararası uçuşlar için geçerlidir. Bu konuya ilişkin daha
fazla bilgiyi web sayfamızda bulabilirsiniz.

-

YASAL UYARI: Yolcunun seyahatinin çıkış ülkesinden başka bir ülkede son bulması veya orada duraklama yapması durumunda Varşova Konvansiyonu ve bu Konvansiyonu tadil eden Lahey Protokolü veya
Montreal Konvansiyonu uygulanabilir ve Konvansiyon ile Protokol ölüm veya yaralanma ve bagajın kaybı veya hasar görmesiyle ilgili olarak taşıyıcının sorumluluğunu düzenler ve bir çok hallerde
sınırlandırır.<br>2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu uyarınca iç hat taşımalarına Varşova Konvansiyonu ve bu Konvansiyonu tadil eden Lahey Protokolü uygulanır ve Konvansiyon ile Protokol ölüm veya
yaralanma ve bagajın kaybı veya hasar görmesiyle ilgili olarak taşıyıcının sorumluluğunu düzenler ve bir çok hallerde sınırlandırır.

-

Sunulan bilgilerin (ad, doğum tarihi, iletişim bilgileri, pasaport numarası, vs.) doğru ve eksiksiz olmasından yolcu sorumludur.

-

Bu bilet dolayısıyla yapılan taşıma ve diğer bütün hizmetler, işbu atıf ve yürürlükteki ilgili yasalar uyarınca taşıma sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan Genel Taşıma ve Ücret Koşulları ile diğer mevzuatlara
tabidir. Geçerli Genel Taşıma ve Ücret Koşullarını www.sunexpress.com internet adresinde bulabilirsiniz.

