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UÇAK BİLETİ ZORUNLU KURALLARI 

* Bu ücret tarifesine bagaj dahil değildir. 

* Taşınabilir bagaj dahil değildir ve sadece 8 kg. ağırlığında, kulpları yan cepleri ve tekerlekleri dahil 55 x 

35 x 25 cm. ölçülerini aşmayan 1 adet kabin bagaj taşınmasına izin verir. Buna ek olarak kadın el çantası, 

evrak çantası veya taşınabilir bilgisayar çantası tarzında aksesuarlarından 1 tanesi elde taşınabilir. 

* Kabin bagajının ölçüleri veya ağırlığının izin verilen rakkamları aşması veya teslim edilecek bagaj olması 

durumlarında uçuş başına 30€ ek ücret uygulanır. 

* Ücret tarifesi yalnızca gidiş dönüş direkt uçuşlar için geçerlidir. 

* WTS Cumartesi Gecesi Programları 15 Mart 2016 tarihine kadar yapılacak uçuşlarda geçerlidir, 

minimum kalış süresi 1 Cumartesi gecesi veya 3 gece, maksimum kalış süresi 1 aydır. 

* WTS Cumartesi Gecesi Programlarında ücret tarifesiyle mil kazanılamaz. 

* WTS Cumartesi Gecesi Bu ücret tarifesi, 1 Şubat 2016 tarihinden itibaren duraklamalı yurtiçi uçuşlarda 

ve belirli duraklamalı uluslararası uçuşlarda kullanılabilir olacaktır. 

* WTS Cumartesi Gecesi Programlarında Otomatik seçilen koltuğun değiştirilmesine izin vermez. 

* WTS Cumartesi Gecesi Programlarında Sadece online check-in, mobil check-in veya uygulanan 

havaalanlarında fast check-in yapılır; havalimanı bankolarından check-in yapılamamaktadır. 

*WTS Cumartesi Gecesi Programlarında  Belirtilen gidiş dönüş, vergiler dahil, hizmet bedeli hariç 

başlangıç fiyatlıdır (aynı kampanyanın F Class dışında Q, L ve W Class uçuşları vardır, F Class' ta yer 

olmadığında diğer class ücretlerinin farkları ödemenerek organizasyon gerçekleştirilir). 

* WTS Cumartesi Gecesi Programlarında Vergilerden ve/veya kur farklarından dolayı biletleme sırasında 

toplam fiyatlarda doğabilecek farklılıklar.  Havayolu fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

*WTS Cumartesi Gecesi Programlarında ücret tarifesiyle koltuğunuzu seçmeniz veya otomatik olarak 

atanmış koltuğunuzu değiştirmeniz mümkün değildir. 

*WTS Cumartesi Gecesi Programları Roma, Cenova, Bari, Bologna Milano, Venedik, Torino, 

Napoli, Catania, Pisa şehirleri için geçerlidir. 
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