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Şartlar ve koşullar

Eğer aynı uçuşu Türkçe başka bir web sitesinde, eDreams web sitesi 
üzerinde rezervasyonunuzu tamamladıktan 24 saat içerisinde daha 
ucuz fiyata bulursanız (Ücretler, vergiler ve hizmet bedeli dahil), 
eDreams size bir sonraki alışverişiniz için bir indirim kuponu verecek 
ve farkı kapatacaktır. 

İndirim kuponunu almak için koşullar

İndirim kuponunu almak için, diğer uçuşun aşağıdaki koşullara uyması 
gerekir:

. Aynı ödeme yöntemi
· Pazarlayan ve işleten havayolu şirketinin aynı olması
. Kalkış/İniş ve bağlantı noktaları için havalimanlarının aynı olması
. Aynı seyahat tarihleri ve zamanları
. Aynı uçuş numaraları
. Aynı rezervasyon sınıfları (örneğin Birinci Sınıf, Business Sınıfı, 
Ekonomi Sınıfı, PremiumEco, Ekonomi Plus)
. Seyahat edecek yolcuların tür ve sayısının aynı olması (örneğin yetişkin, 
çocuk veya bebekler)
. Aynı ek koşullar (bavullar, hariç/dahil koltuklar)
. Her ikisinin de tarifeleri her iki web sitesinde rezerve edilebilir
. Aşağıdaki taşıyıcılarda olmaması: Ryanair, Vueling, Easyjet, Transavia, 
Lufthansa

Rezervasyon sigortasından dolayı ortaya çıkacak herhangi ek masraflar, 
teklifleri karşılaştırırken dikkate alınmayacaktır.

Dahil olmayanlar

Bu Fiyat Garantisi, işleten veya pazarlamasını yapan havayolu şirketinin 
kimliğinin üçüncü taraf web sitesinde görülmediği uçuşlar için geçerli 
değildir.
 
Fiyat Garantisi, üçüncü taraflarca uygulanan bireysel kuponlar 
veya bireysel indirimler ile fiyatı indirilen rekabetçi teklife uygulanmaz. 
Telefonla rezervasyonlar Fiyat Garantisine dahil değildir.
 
İndirim kuponu, rezervasyonun iptali durumunda verilmeyecektir. İndirim 
kuponu verildikten sonra bir iptal gerçekleşirse, kupon iptal edilecektir.
 
Garanti Şartları

Eğer başka çevrimiçi seyahat acentesinde yukarıdaki tüm koşullara 
uyan daha ucuz bir bileti bulursanız, indirim kuponunu alabilmek için 
rezervasyondan sonra, 24 saat içerisinde (onay e-postasının alınma tarihi 
belirleyicidir) aşağıdaki bilgileri içeren bir e-postayı şu adrese göndermeniz 
gerekmektedir com.warranty.flight@edreams.com.

- E-postanın başlığı: "İndirim kuponu başvurusu + uçuş rezervasyon 
numarası" (örneğin Y2MQBP)
www.edreams.com.tr adresinden yapmış olduğunuz rezervasyonun 
onay e-postasının bir kopyası.
- Aynı uçuşun daha ucuz bir fiyatla (tüm ücretler ve vergiler dahil) 
teklif edildiği web sitesinin bir ekran görüntüsü. Not: Ekran görüntüsü, 
sağlayıcının web sitesindeki rezervasyonun son adımına ait olmalıdır 
(rezervasyonu tamamlamadan hemen öncesi)
 
NOT: Başvurular telefon aracılığıyla gerçekleştirilemez. Eksik başvurular 
işleme alınmayacaktır. Yukarıdaki örneğe benzerlik göstermeyen 
başvurular işleme alınmayacaktır. eDreams baskı hataları veya herhangi 
başka türde hatalara sahip başvurularla, şüpheli şekilde gerçekleştirilmiş 
başvuruları dikkate almayacaktır

Hak Talebi Prosedürü

Rekabet eden teklifin yukarıda bahsedilen koşullara uyduğunu 
doğruladıktan sonra, hak talebi prosedürünü başlatacağız.
 
Yukarıdaki koşulların yerine getirildiği varsayımıyla, eDreams bilet 
fiyatının tamamını ödedikten sonra indirim kuponunuz size iletilecektir 
ve bu kuponu daha sonra www.edreams.com.tr adresinde eDreams 
tarafından uygulanan fiyat ve daha ucuz fiyat farkı arasındaki değer 
ile kullanabileceksiniz. Bu süreç 30 iş günü kadar sürebilir.
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