
 

 

YD - piiratud turistiklass 
PILETI TÜHISTAMINE 
Pileti tühistamise korral kohustub Reisija tasuma Reisikorraldajale hüvitist 100% pileti maksumusest. 

PILETI MUUTMINE 
Lennu kuupäeva ja kestvuse muutmist käsitletakse eelneva pileti tühistamisena, mille korral kohustub Reisija tasuma 
Reisikorraldajale hüvitist 100% pileti maksumusest. 
Reisija ees- ja/või perekonnanime muutmise korral kohustub Reisija tasuma Reiskorraldajale hüvitist järgnevalt: 
- 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 kalendripäeva; 
- 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 21 kalendripäeva. 

LAPSE JA IMIKU HIND 
Lastele (2 – 12.a.) soodustusi ei ole. 
Imikud alla 2.a. reisivad tasuta (välja arvatud kaugreisid) ilma oma individuaalse istekohata (üks imik täiskasvanu kohta). 

TASUD 
Lennujaamamaksud sisalduvad hinnas; informatsioon mistahes lisatasu eest antakse teada enne broneeringu 
vormistamist. 

BRONEERIMINE/ TASUMINE 
Tingimusel, et lennupilet on broneeritud rohkem kui 14 päeva enne lennu väljumist, kuulub lennupilet 100% tasumisele 24 
tunni jooksul. 
Kui lennupileti broneering on vormistatud vähem kui 14 päeva enne lendu, kuulub 100% pileti maksumusest tasumisele 
koheselt peale broneeringu vormistamist. 
Tühistatud või kasutamata lennupileti maksumus tagastamisele ei kuulu. 
Ei kehti soodustused (pensionärid, noorpaarid) 
 
Y - turistiklass 
PILETI TÜHISTAMINE 
Pileti saab tühistada mitte hiljem kui 30 kalendripäeva enne lennu väljumiskuupäeva, mille korral kohustub Reisija tasuma 
Reisikorraldajale hüvitist 60 EUR/reisija kohta. 
Kui reisi tühistamise hetkel on reisini vähem kui 30 kalendripäeva, kohustub Reisija tasuma Reisikorraldajale hüvitist 
100% pileti maksumusest. 

PILETI MUUTMINE 
Reisijal on õigus, teavitades sellest kirjalikult Reisikorraldajat, muuta lennu kuupäeva ja kestvust, hüvitades 
Reisikorraldajale reisi ettevalmistamise ja korraldamisega seotud kulud järgnevalt: 
- 60 EUR/in muutmiskulud, kui muutmine on tehtud mitte hiljem kui 30 kalendripäeva enne lennu väljumist; 
- 90 EUR/in muutmiskulud, kui muutmine on tehtud 30 kuni 21 kalendripäeva enne lennu väljumist; 
Lennu kuupäeva ja kestvuse muutus ei ole lubatud liinilendudel põhinevatel kaugreiside lendudel. 
Kui reisini on vähem kui 21 kalendripäeva ei ole pileti muutus lubatud; pileti muutmist käsitletakse sel juhul tühistamisena 
ja kaasneb tühistamishüvitis Reisikorraldajale. 
Kui broneerimisel on kasutatud lisateenust „Paindlik reis“, kaasneb reisi kuupäeva muutmisel hüvitis 30 EUR/broneeringu 
kohta juhul, kui reisi väljumiseni on rohkem kui 21 kalendripäeva. Lisateenuse tasu ei ole tagastatav kui klient ei tee pileti 
muudatust. Lennu kuupäeva muutus on võimalik ainult vabade kohtade olemasolu korral. Kuupäeva muutmisel 
arvestatakse pileti maksumus vastavalt muutmise hetkel süsteemis olevatele hindadele. 
Reisija ees- ja/või perekonnanime on võimalik tasuta muuta mitte hiljem kui 5 tööpäeva enne lennu väljumist (välja 
arvatud kaugreisid). 

LAPSE JA IMIKU HIND 
Lastele (2 – 12.a.) soodustusi ei ole. 
Imikud alla 2.a. reisivad tasuta (välja arvatud kaugreisid) ilma oma individuaalse istekohata (üks imik täiskasvanu kohta). 

TASUD 
Lennujaamamaksud sisalduvad hinnas; informatsioon mistahes lisatasu eest antakse teada enne broneeringu 
vormistamist. 

BRONEERIMINE/TASUMINE 
Tingimusel, et lennupilet on broneeritud rohkem kui 14 päeva enne lennu väljumist, kuulub lennupilet 100% tasumisele 24 
tunni jooksul. 
Kui lennupileti broneering on vormistatud vähem kui 14 päeva enne lendu, kuulub 100% pileti maksumusest tasumisele 
koheselt peale broneeringu vormistamist. 

Tühistamine on võimalik vaid vastavalt hinnareeglitega kehtestatud tagastamis- ja/või muutmistingimustele. 
Ei kehti soodustused (pensionärid, noorpaarid) 


