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כרטיסי  Economy Lightיאפשרו לראשונה שינוי תאריך בתשלום בטיסות מתל אביב לפריז ואמסטרדם
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החל מהיום ,ה ,7.2.19-הקבוצה משיקה הטבה חורפית מיוחדת בטיסות שבין תל אביב לפריז ואמסטרדם :כרטיסי
 Economy Lightיאפשרו לראשונה שינוי תאריך בתשלום ,וזאת כדי לאפשר לקהל הישראלי גמישות גדולה יותר,
במחירים ובתנאים אטרקטיביים יותר .עלות דמי השינוי בכרטיסי  Lightתהיה  70דולר ,כאשר ההטבה תקפה לרוכשים
כרטיסי טיסה בין ה 7.2.2019-ל) 30.4.2019-תיתכן תוספת תשלום עקב הפרשי מחלקות וזמינות מושבים בכל טיסה(.
אלון נטע ,מנהל המכירות של אייר פראנס  KLMישראל" :הסיבה המרכזית להצלחת קבוצת אייר פראנס  KLMלאורך
השנים היא היכולת שלנו להתאים את עצמנו לצרכי הלקוחות ,ולתת מענה מיטבי לכל נוסע ונוסע .לרגל החורף בחרנו
להציע את ההטבה המיוחדת הזאת כדי לאפשר לנוסעים ליהנות לא רק משירות מלא בטיסה ,אלא גם מכרטיס עם
תנאים אטרקטיביים .כך נהנים מכל העולמות ,כשלמעשה רק המחיר נשאר 'לייט'".
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מטוס אייר פראנס צילום יח"צ
מתווה המחירים של אייר פראנס  KLMבמחלקת תיירים בטיסות שבין ישראל לאירופה וצפון אפריקה מציע שלושה
סוגי כרטיסים בכל רמות המחירים – כך שכל נוסע יכול לבחור את הכרטיס המתאים לו ביותר:
כרטיס " – "Flexכולל מזוודה )עד  23ק"ג( ,תיק יד )עד  12ק"ג( ,פטור מדמי שינוי תאריך ,אפשרות ביטול ,שירות
 SkyPriorityעם תורים מקוצרים ,ועוד.
כרטיס " – "Standardכולל מזוודה )עד  23ק"ג( ,תיק יד )עד  12ק"ג( ואפשרות שינוי תאריך בתשלום.
כרטיס "  – "Lightכרטיס מוזל שכולל תיק יד )עד  12ק"ג( אך אינו כולל מזוודה .נוסעים בטיסות מתל אביב לפריז
ולאמסטרדם שירכשו כרטיס עד ה 30.4-יוכלו ליהנות גם מאפשרות שינוי תאריך עם תשלום בסך  70דולר בלבד
)תיתכן תוספת תשלום עקב הפרשי מחלקות וזמינות מושבים בכל טיסה(.
רכישת הכרטיסים ,תתאפשר באתרי האינטרנט  Airfrance.co.ilו ,KLM.co.il-דרך סוכני הנסיעות ,באמצעות שיחה
טלפונית למוקדי החברה בטלפון  03-7630870או במיילAfkl.b2t.il@websupportklm.com :
*ההטבה בכפוף לחוקי ותנאי והכרטיסים .דמי השינוי עבור מחלקת  Economy Lightזמינים בקו תל אביב-פריז ותל
אביב-אמסטרדם בלבד ,בטיסות ישירות או בטיסות המשך .בעת שינוי תאריך תיתכן תוספת תשלום עקב הפרשי
מחלקות וזמינות מושבים בכל טיסה.
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