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Promoții

Sistemul eSKY.ro vă pune la dispoziție cea mai variată ofertă de bilete de avion și hoteluri,
dar și promoții pentru cele mai populare destinații.
Dacă doriți să fiți la curent cu cele mai noi oferte la biletele de avion:
vizitați regulat site-ul nostru;
folosiți motorul de căutare pentru bilete de avion pentru a găsi cele mai
convenabile conexiuni către destinațiile care vă interesează;
abonați-vă la newsletter-ul nostru pentru a fi la curent cu cele mai noi promoții;
folosiți widget-urile și aplicațiile eSKY.ro pentru a găsi rapid cele mai bune oferte.
Promoții la companii aeriene low-cost
De regulă, cele mai bune tarife la biletele de avion low-cost apar la scurt timp după ce
operatorul anunță orarul de zbor pentru următorul sezon. Promoții se pot găsi însă și în
restul anului, pe anumite rute.
Rețineți!
cu cât data de plecare este mai apropiată, cu atât biletul de avion este mai scump
numărul de bilete de avion la promoție este întotdeauna limitat, cu cât rezervați mai
repede, cu atât obțineți un tarif mai bun
atenție la perioada de călătorie: în perioadele aglomerate – de Crăciun, de exemplu,
biletele de avion sunt mai scumpe comparativ cu alte perioade din an
de regulă, tariful promoțional afișat de companiile aeriene nu includ taxele (de
bagaj, de emitere, de aeroport etc.), fapt pentru care este posibil ca tariful final al
biletului să fie mai mare decât cel prezentat inițial.
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Promoții la companii aeriene de linie
Companiile aeriene de linie oferă adesea promoții și tarife speciale la biletele de avion.
Rețineți!
în promoții sunt incluse și biletele de avion dus-întors
în tariful promoțional sunt incluse taxele de bagaj și serviciile speciale – în funcție
de clasă
foarte avantajoase sunt promoțiile care oferă al doilea bilet de avion la tarif redus
sau două zboruri tarifate ca unul singur
promoțiile sunt disponibile pentru o perioadă de timp limitată, atât pentru
intervalul de cumpărare, cât și ca date de plecare
numărul de locuri scoase la promoție este întotdeauna limitat
biletele de avion incluse în promoții se supun, de obicei, unor reguli speciale:
contravaloarea acestora nu poate fi rambursată ori nu pot fi modificate decât
contra unei taxe.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site .
Solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?
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