
  ر:رتويا رانيا ييمايشركت هواپ يدر پروازها تياسترداد بل طيشرا
  

  تماس بگيريد. ٠٤١٣١٢٠براي تماس با واحد استرداد با شماره 
  .خواهد بودمي باشد و ميزان جريمه با توجه به كالس نرخي بليت خريداري شده، متغير  مهيجر مشمول(در خواست استرداد) صراف مسافر به هر دليلي از پروازهاي ان

وجه پس از درخواست خود را ارسال نمايد، كه " با جريمه" بليت )استرداد (وب سايت مراجعه كرده و با پر كردن فرم آنالين  بليت) استرداد(مسافر مي تواند به قسمت 
  خواهد شد. مستردكسر جريمه به صورت آنالين به كارت بانكي خريدار 

  
  صادر شده اند) ٩٨شهريور  ٣٠الي  ٩٧اسفند  ٢٠(براي بليت هايي كه در بازه زماني به تفكيك داخلي و خارجي:   پرواز  جدول جرائم

  

كالس 
نرخي 
 اكونومي

كالس 
نرخي 
  بيزينس

رِنج قيمت تمام شده بليت (اعتبار تا 
  )٩٨ماهه اول سال  ٦پايان 

  جرائم از قيمت خالص بليت محاسبه خواهد شد)در صد هاي جرائم (
  (پروازهاي داخلي)

 ٣ظهر  ١٢تا قبل از ساعت 
  روز قبل از پرواز

ظهر  ١٢تا قبل از ساعت 
  روز قبل از پرواز ١

ظهر روز  ١٢از ساعت 
ساعت قبل از   ٥قبل تا 

  پرواز
  جا ماندن از پرواز

V -  ٨٠  %٧٠  %٤٠  %٣٠ تومان و پايين تر ١٥٤،٠٠٠%  

M - ٧٠  %٦٠  %٤٠  %٣٠ تومان ٢٩٩،٠٠٠الي  ١٥٥،٠٠٠%  

H - ٦٠  %٥٠  %٤٠  %٣٠ تومان ٤٩٩،٠٠٠الي  ٣٠٠،٠٠٠%  

Y C ٥٠  %٤٠  %٣٠  %٢٠ تومان و باالتر ٥٠٠،٠٠٠%  

  

كالس 
نرخي 
 اكونومي

كالس 
نرخي 
  بيزينس

رِنج قيمت تمام شده بليت (اعتبار تا 
  )٩٨ماهه اول سال  ٦پايان 

  جرائم از قيمت خالص بليت محاسبه خواهد شد)در صد هاي جرائم (
  (پروازهاي خارجي)

 ٣ظهر  ١٢تا قبل از ساعت 
  روز قبل از پرواز

ظهر  ١٢تا قبل از ساعت 
  روز قبل از پرواز ١

ظهر روز  ١٢از ساعت 
ساعت قبل از   ٨قبل تا 

  پرواز
  جا ماندن از پرواز

V   ٩٠  %٨٠  %٧٠  %٤٠ تومان و پايين تر ٧٤٩،٠٠٠%  

M  ٨٠  %٧٠  %٦٠  %٤٠ تومان ١،١٩٠،٠٠٠الي  ٧٥٠،٠٠٠%  

H C ٧٠  %٦٠  %٥٠  %٤٠ تومان ٢،١٩٠،٠٠٠الي  ١،٢٠٠،٠٠٠%  

Y J ٦٠  %٥٠  %٤٠  %٣٠ تومان و باالتر ٢،٢٠٠،٠٠٠%  

  
  كليه عوارض مي باشد. منظور از قيمت تمام شده درجدول جرائم، قيمت خالص+ *
 باشد.منظور از قيمت خالص در جدول جرائم، قيمت تمام شده  بعد از كسر كليه عوارض مي  *

  

 مبلغ جريمه =  قيمت خالص درج شده در بليت  × درصد جريمه از جدول جرائم

 مبلغ قابل استرداد =  مبلغ تمام شده بليت  –  مبلغ جريمه

 
، و در صورت عدم استفاده از بليت، هيچ مبلغي مسترد باشند يمقابل استرداد  ريشماره پرواز غو  خيتار كياز (ويژه آژانس هاي مسافرتي) نفر  ٩ يباال يگروه يرزروها

  رزرو بدون جريمه قابل اصالح اطالعات مسافر خواهد بود.  ١رزرو،  ٩نخواهد شد. ولي بازاي هر 
  

  :رتوريا رانيا ييمايتاخير بيش از دو ساعت و يا ابطال پرواز توسط شركت هواپ
درخواست و در صورت ) اطالع رساني خواهد شد، smsكه از طريق پيام كوتاه ( ،رتوريا رانيا ييمايساعت و يا ابطال پرواز توسط شركت هواپ ٢زمان تاخير بيش از  در

بليت  ، خريدار بايد از قسمت استرداد در وب سايت، اقدام به درخواست استرداد بدون جريمه كند. بعد از بررسي درخواست توسط واحد مربوطه وجه انصراف مسافر از پرواز
 مسترد خواهد شد. 

 
  :تور و ساير خطوط هوايي داخليشركت هواپيمايي ايران اير

  شركتهاي هواپيمايي ندارد.ساير شركت هواپيمايي ايران ايرتور از قرارداد في مابين ايرالين ها خارج شده است و مسئوليتي از بابت تاخير يا كنسلي 
  

  :ررتويا رانيا ييمايشركت هواپ يپروازهابليت هاي در و تغيير تاريخ  مسافر اصالح اطالعات طيشرا
صورت آنالين اصالح اطالعات مسافر را به  اصالح اطالعات)>> درخواست هاي ويژه (اه كرده باشد، مي تواند در قسمت اطالعات مسافر اشتبچنانچه خريدار در وارد نمودن 

 %٢٠در حروف نام و نام خانوادگي به شرط عدم تغيير كلي با جريمه  الحصنام خانوادگي بدون جريمه و ا ياملي و اضافه و كم كردن پسوند و پيشوند نام كد  اصالحنمايد. 
  قابل  اعمال مي باشد.
 خريداري شده با كسر جريمه استرداد و سپس بليت جديد با قيمت جديد صادر شود. بليتبايد  و يا تغيير نام كلي، براي تغيير تاريخ بليت


