
 

 

 

 

Benefit promosyon kodu kullanım şartları 

• İndirim kodu sadece www.lufthansa.com. sitesinde kullanılabilir. İndirim kodunu 'Access 
Code' kullanılarak zaten indirim alınmış biletlerde kullanmak mümkün değildir. 

• İndirim kodları yalnızca tüm uçuşların Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa veya 
SWISS tarafından gerçekleştirildiği parkurlar için geçerlidir. Tüm uçuşlar da aynı 2 harfli 
uçuş numarası ile başlamalıdır. Örneğin:   

 Her ikisi de 'LHxxx' uçuş numarası olan toplam 2 uçuşlu bir rezervasyon 
 Hepsi 'LXxxx' uçuş numarası olan toplam 4 uçuşlu bir rezervasyon 
 Hepsi 'OSxxx' uçuş numarası olan toplam 4 uçuşlu bir rezervasyon 
 Hepsi 'SNxxx' uçuş numarası olan toplam 4 uçuşlu bir rezervasyon 

• İndirim kodu 31 Aralık 2022’ye kadar  kullanılabilir. 
• Seyahat 31 Aralık 2023’ye kadar gerçekleştirilmelidir. 
• Her rezervasyon işlemi için yalnızca bir indirim kodu kullanılabilir. 
• İndirim kodu yalnızca biletin değeri üzerinden kullanılabilir ve ek ücretler, vergiler, servisler 

veya diğer ekler için kullanılamaz. 
• Biletin tarife değeri indirim kodunun değerinden az ise, kalan tutar aynı rezervasyon 

işleminde satın alınan diğer biletlerin tarife değerinden düşülebilir. 
• İndirim kodunun değeri bir rezervasyon sürecindeki tüm biletlerin toplam tarife değerinden 

fazla ise kalan tutar başka bir rezervasyon işleminde kullanılamaz. 
• İndirim kodunun kullanılmış olduğu bir bilet iadeye alınırsa yalnızca biletin indirimli tarife 

değeri (biletin fiyat hüküm ve koşullarına bağlı olarak) geri ödenir. Sadece yolcu tarafından 
ödenen toplam tutar (indirimli fiyat) geri ödenir. 

• İndirim kodları ve kullanımlarından arta kalan değerler nakit olarak ödenemez. 
• İndirim koduyla alınan bir biletin değeri daha yüksek fiyatlı bir bilet için ödeme olarak 

kullanılıyorsa (örneğin daha yüksek bir tarifeye yeniden rezervasyon yapmak için), sadece 
biletin indirimli değeri yeni biletin değerine kullanılabilir. Bu uygulama, bir uçuşun iptalini 
takiben yeniden düzenlemeler için geçerli değildir. 

• Bazı tarifeler indirim kodlarının kullanımından hariç tutulabilir. 
• İndirim kodları yalnızca uçak biletleri için kullanılabilir, yeniden rezervasyon ücretleri, fazla 

bagaj, koltuk rezervasyonları veya diğer uçuşla ilgili / yardımcı ürünler için kullanılamaz. 
• İndirim kodları, fiyat garantisi olan uçuş rezervasyonları (Ücretinizi güvence altına alın) veya 

önceden yapılmış rezervasyondan kaynaklanan biletlemeler için kullanılamaz. 
• İndirim kodları bebekli uçuş rezervasyonlarında kullanılamaz (2 yıla kadar). 
• Uçak biletleri için fatura görevi gören yolcu makbuzu sadece indirimli bilet fiyatını gösterir. 

 

 


