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Условия за промени на самолетен �илет

Условия за промени на самолетни билети с нискотарифни авиокомпании

В повечето случаи нискотарифните авиокомпании позволяват да се правят промени в
някои от данните на билета (дати, имена, дестинации на полета), в съответствие с
правилата на съответната авиокомпания.

Всички промени се заплащат, в съответствие с цените на превозвача в настоящия
момент.

Ето някои примери за изчисляване на таксите за промени:

Такса за промяна на датата на пътуване – такса за един пътник за всяка отсечка
на полета, евентуална разлика в цената на билета, сравнен с първоначално
закупения, съответно за всеки пътник.
Такса за промяна на име на пътник – такса за всеки полет, където името е
променено, плюс евентуална разлика в цената на билета, сравнен с първоначално
закупения, за всяко променено име.
Такса за промяна на дестинацията – разликата в цената между първоначално
закупения билет и новата цена!

Запомнете!

Промяна на името на самолетен билет може да бъде по-скъпа, от закупуването на
нов билет; 
В случаите, когато цената на билет в деня на промяната е по-ниска от
първоначално резервирания билет, авиокомпанията не връща разликата; 
Промяна на дестинацията и оттам обратен полет не е възможна, защото не се
позволява да се обърнат поредица от полети; 
Смяна на полет на определена нискотарифна авиокомпания с полет на друга
авиокомпания е невъзможно; 
Можете да направите промени в данните на платеца; 
Промени можете да направите чрез обаждане в центъра за обслужване на
клиенти на eSky на тел: +359 2 955 75 80.

eSky изисква такса за извършване на промени, която е включена в крайната цена на
промяната. Тази такса ще се начислява за всеки пътник, засегнат от това изменение.

Условия за промени на самолетни билети с редовни авиокомпании

Както при нискотарифните, така и при редовните авиокомпании, можете да правите
промени на вече издадени самолетни билети, когато тарифата им позволява това.

Запомнете!

Промяна на имена с повечето редовни авиокомпании не е възможна. Ако Ви се
налага да промените име, най-добре се свържете с центъра за обслужване на
клиенти на eSky.
Всякакви промени и разходите за тях се определят от условията на тарифата, за
която е закупен билетът.
Колкото по-ниска е тарифата и съответно цената на билета, толкова по-големи са
рестрикциите от страна на авиокомпанията.
Промоционалните цени и най-ниските тарифи обикновено не дават възможност
за промяна, а ако има такава възможност, то глобите са много високи
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Ако възможността за промяна е от значение за Вас, изберете дата, която дава
възможност за по-ниска цена
Можете да правите промени в данните на платеца

Заявката за промяна става чрез обаждане на +359 2 955 75 80 или изпращане на
електронно писмо до eSky (info@esky.bg).

Забележка: Не можем да извършваме промени по билети, които не са закупени от eSky

Откри ли необходимата информация? Да  | Не


