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Modi�carea datelor pe biletul de avion

În cele mai multe cazuri, companiile aeriene low-cost permit modi�carea anumitor informații pe
biletul de avion. Modi�cările se fac în funcție de regulile �ecărui operator și sunt oferite contra
cost, la tarife stabilite de compania aeriană.
Iată câteva exemple de calcul al taxei pentru modi�cări pe biletul de avion:

taxa pentru modi�carea datelor de călătorie: se taxează pentru �ecare segment de zbor,
iar suma se adaugă la tariful total al biletului de avion pentru �ecare pasager în parte;
taxa pentru modi�carea numelui pasagerului se calculează pentru �ecare segment de
zbor, iar suma se adaugă la tariful total al biletului de avion;
taxa pentru schimbarea destinației: se adaugă la tariful noul al biletului de avion, după
ce se reface itinerariul și se recalculează tariful rezervării.

 Rețineți!

biletul de avion emis este nominal, deci poate � utilizat doar de către persoana pe
numele căreia a fost emis. De multe ori, modi�carea numelui pasagerului poate � mai
scumpă decât cumpărarea unui bilet de avion nou;
dacă pasagerul dorește să schimbe data de călătorie, iar tariful biletului de avion pentru
noua dată este mai mic decât cel pentru data inițială, compania aeriană nu va returna
diferența de sumă;
un bilet de avion rezervat la o companie aeriană low-cost nu poate � modi�cat pentru a
� operat nici de o companie aeriană de linie, nici de o altă companie low-cost;
modi�cările efectuate la datele plătitorului (nu ale pasagerului) sunt gratuite;

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site. Solicitarea
dvs. va � tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.
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