SMS Hizmeti Hüküm ve Koşulları
SMS Hizmeti nedir?
SMS Hizmeti, size kalkış saatleri, olası rötarlar veya iptallerle ilgili (kalkıştan 7 gün öncesinden başlayarak)
güncel ve gerçek zamanlı bilgi vermemizi sağlayan bir yöntemdir. Bu SMS Hizmeti sadece ek bilgi
sağlamaya yöneliktir.
Ne yapmanız gereklidir?
Yapmanız gereken tek şey rezervasyon sırasında, size kalkış saati ve uçuşunuzun durumu ile ilgili bilgi
sağlayabilmemiz için cep telefonu numaranızı girmektir.
* Lütfen dikkat: Seyahatin bir veya daha fazla bölümü trenle gerçekleştiriliyorsa, SMS hizmetinin
kullanımı mümkün değildir.
SMS Hizmeti nasıl işler?
●
SMS Hizmeti size uçuşunuzla ilgili gerçek zamanlı bilgi sağlar.
●
Uçuşun durumu hakkında otomatik olarak bilgilendirilirsiniz.
●
Hizmet, dünyanın hemen her yerine yapılan uçuşları kapsamaktadır.
●
SMS Hizmeti, premium hizmet paketine dahildir. Gönderdiğimiz SMS mesajları için bir
ücret ödemeniz gerekmez. Telefon hizmeti sağlayıcınızın aldığınız her mesajı ücretlendirmesi
mümkündür (daha fazla bilgi için, telefon operatörünüze başvurun).
Hangi SMS mesajlarını alacağım?
●
SMS Hizmetine kaydolduktan sonra, uçuş bilgilerinizi de içeren bir karşılama metni
alırsınız.
●
Karşılama mesajında 7/24 (ağa erişiminiz olduğu sürece) erişilebilir, kişiselleştirilmiş bir
mobil web sayfası için bir bağlantı bulunur ve sayfada aşağıdaki veriler yer alır:
○ Kalkış ve varış için güncel uçuş saatleri
○ İnternet üzerinden check-in için doğrudan bağlantı
○ Check-in masaları
○ Gidiş için terminal ve kapı bilgileri
○ Varış için terminal ve kapı bilgileri
○ Bagaj bandı bilgileri
○ Gelecek 3 gün için varış noktanızın hava durumu bilgileri
●
Uçuşunuzun 7 gün öncesinden başlayarak, uçuşu olası rötarlar veya iptaller için izleriz. Bu
andan itibaren, uçuşun durumu ile ilgili bildirimler alabilirsiniz.
●
Kalkış saatinde, size iletilen son bilgilere göre 15 dakikadan fazla bir değişiklik olması veya
uçuşun iptal edilmesi halinde bir bildirim alırsınız.
●
İlk uçuşunuzdan 72 saat önce bir SMS alırsınız.

Daha fazla bilgi için, +90 850 390 2036 numaralı hattan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir değişiklik, iptal veya rötar durumunda ne yapmam gerekir?
Kalkış saati öncesinde, uçuşlarınızda sizden veya havayolundan kaynaklanan bir değişiklik veya iptal
olması halinde, SMS hizmeti geçerli olmaz.
Seyahatiniz sürerken rötar veya iptalle karşılaşmanız durumunda, uçuşun mevcut durumunu belirlemek
için ilgili havayolu şirketi ile iletişime geçmenizi rica ederiz. Bu mümkün değilse, +90 850 390 2036.
numaralı hizmet hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Rötar olması, rötarlı uçuşunuz için daha
sonra otomatik olarak check-in yapılabileceği anlamına gelmez.
Sorumluluğumuz
BudgetAir.com bilgilerin hazırlanması, toplanması ve SMS Hizmeti ile dağıtılması konusunda en yüksek
seviyede özen gösterir, ancak bilgilerin hatasız veya eksiksiz olduğunu herhangi bir şekilde garanti
edemez. BudgetAir.se, SMS Hizmeti tarafından sağlanan veriler veya bu verilerin eksik ya da hatalı
olması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir hasar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

