
 

 

 

 

Warunki korzystania z kodu rabatowego Benefit 

• Kod rabatowy może być wykorzystany na platformach rezerwacyjnych Lufthansa Group 

www.lufthansa.com.  

• Kod rabatowy nie będzie ważny w połączeniu z jakimkolwiek innym kodem zniżkowym, dzięki 

któremu taryfa została obniżona. 

• Kody rabatowe są ważne jedynie w przypadku rezerwacji, w których wszystkie rejsy są obsługiwane 

przez Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansę lub SWISS. Numery wszystkich rejsów muszą 

również zaczynać się od tego samego dwuliterowego kodu. Na przykład: 

 rezerwacja dwóch połączeń, z których oba mają numery 'LHxxx', 

 rezerwacja czterech połączeń, z których wszystkie mają numery 'LXxxx', 

 rezerwacja czterech połączeń, z których wszystkie mają numery 'OSxxx' 

 rezerwacja czterech połączeń, z których wszystkie mają numery 'SNxxx' 

• Kod rabatowy musi zostać zrealizowany najpóźniej do 31.12.2022. 

• Podróż musi zostać zakończona do 31.12.2023. 

• Dokonując jednej rezerwacji można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego. 

• Kod rabatowy obniża jedynie wartość taryfy biletu i nie może być wykorzystany do obniżenia 

wartości opłat, podatków, dopłat czy też innych dodatkowych obciążeń. 

• Jeśli wartość taryfy biletu wynosi mniej niż wartość kodu rabatowego, pozostała kwota może 

zostać wykorzystana do obniżenia taryfy innych biletów zakupionych w tej samej rezerwacji.   

• Jeśli wartość kodu rabatowego przekracza sumę wartości taryf wszystkich biletów w danej 

rezerwacji, pozostała kwota nie może zostać wykorzystana podczas dokonywania innej rezerwacji.  

• Jeśli bilet, przy zakupie którego wykorzystano kod rabatowy, zostanie zwrócony, zwrotowi podlega 

jedynie wartość obniżonej taryfy zapłaconej przez pasażera (w zależności od warunków zakupu 

taryfy w danym bilecie). 

• Wartość kodów rabatowych ani też kwota pozostała po ich wykorzystaniu nie mogą być wypłacone 

w gotówce. 

• Jeśli wartość biletu zakupionego z wykorzystaniem kodu rabatowego jest zaliczona w poczet 

zakupu droższego biletu (np. przy wykupieniu wyższej taryfy, zmianie rezerwacji), jedynie obniżona 

wartość biletu zostanie zaliczona na poczet zakupu nowego biletu. Nie dotyczy to zmiany rezerwacji 

w przypadku anulacji rejsu.  

• W przypadku niektórych taryf wykorzystanie kodu rabatowego może nie być dozwolone. 

• Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w przypadku zakupu biletu lotniczego, nie można 

go wykorzystać w przypadku opłaty za zmianę rezerwacji, nadbagaż, rezerwację miejsca lub inne 

dodatkowe usługi lub opłaty związane z przelotem. 

• Kodów rabatowych nie można wykorzystać w przypadku rezerwacji z gwarancją ceny lub rezerwacji 

przelotu na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji. 

• Kodów rabatowych nie można wykorzystać w przypadku rezerwacji na podróż z niemowlęciem (do 2 

lat). 

• Na pokwitowaniu dla pasażera, które jednocześnie jest rachunkiem za zakup biletu, widnieje jedynie 

obniżona cena biletu. 

 


