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mrvsvm@yahoo.co.../Inbox

Turkish Airlines <onlineticket@customer.turkishairlines.com>
To: mrvsvm@yahoo.com

Jan 14 at 4:11 PM

MERVE SEVIM
E-biletiniz düzenlendi. Türk Hava Yolları olarak sizi aramızda görmekten mutluluk
duyuyoruz.

SKWKCA

Detaylar

İşlem tarihi: 14 Ocak 2020 16:11 (GMT +3)

Rezervasyon kodu

Daha rahat bir seyahat

Koltuğunuzu seçin

Konforlu bir ulaşım

Keyifli bir konaklama

Aracınızı seçin

Odanızı ayırtın

Master Card
528**********011

6 taksit

GİDİŞ

İstanbul - Toronto, 16 Nisan 2020 Perşembe
Economy Class
İstanbul
saati
Süre

10h 50m

İstanbul (IST)

14:25

18:15 Toronto (YYZ)
Toronto
saati

UÇUŞ
TK0017
Türk Hava Yolları
Economy (P)

KALKIŞ

VARIŞ

14:25
Perşembe, Nis 16

18:15
Perşembe, Nis 16

İstanbul, Türkiye
(IST)

Toronto, Kanada
(YYZ)

İstanbul Havalimanı

Toronto Lester B.

SÜRE

10h 50m
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Pearson Uluslararası
Havalimanı

GİDİŞ

Toronto - İstanbul, 02 Mayıs 2020 Cumartesi
Economy Class
Toronto
saati
Süre

9h 55m

Toronto (YYZ)

22:20

15:15 İstanbul (IST) Sonraki gün
İstanbul
saati

UÇUŞ
TK0018
Türk Hava Yolları
Economy (P)

KALKIŞ

VARIŞ

SÜRE

22:20
Cumartesi, May 2

15:15
Pazar, May 3

Toronto, Kanada
(YYZ)

İstanbul, Türkiye
(IST)

Toronto Lester B.
Pearson Uluslararası
Havalimanı

İstanbul Havalimanı

9h 55m

Toplam tutar

3788.82 TRY

Türk Hava Yolları, biletinizde belirtilen iade ve değişiklik kurallarını değiştirme hakkını
saklı tutar.

İletişim kurulacak kişi

MERVE SEVIM

Yolcu

Telefon

MRVSVM@YAHOO.COM

+905353024987

Koltuk
Yolcu

MS

BAYAN
MERVE
SEVIM
Bilet no
2352405640002

Yolcu

MS

E-posta adresi

BAYAN MERVE
SEVIM
Bilet no
2352405640002

Kabin bagajı hakkı

Yemek
Özel yolcu
programı

Özel hizmet

Üyelik numarası

Turkish
Airlines Miles&Smiles

TK741778165

Türk Hava
Yolları

İstanbul - Toronto

Toronto - İstanbul

Economy

Economy

Bagaj hakkı
2 parça en fazla
Classic Kart üyeleri için
fazla parça hakkı
bulunmamaktadır

Bagaj hakkı
2 parça en fazla
Classic Kart üyeleri için
fazla parça hakkı
bulunmamaktadır

Fazla bagaj ücreti hesapla
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Tüm yolcular

Business Class

1 parça + 1 kişisel eşya

1 parça ekstra bagaj

Bir parça kabin bagajı için maksimum ağırlık: 8 kg
Maksimum kabin bagajı boyutları: 55x40x23 cm
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Fazla bagaj
hesaplama
makinesi



Fazla bagaj
hesapla

*Biletinizin toplam ücreti ödeme sayfasında seçtiğiniz ödeme yöntemiyle tahsil edildi.
*462 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca elektronik olarak imzalanan ve tevsik edici belge olarak
kullanılabilen mali e-biletlere, biletin düzenlenmesinden itibaren en geç 72 saat içinde http://ebiletfatura.turkishairlines.com
adresinden erişilebilir.
*Biletinizle birlikte seyahat sigortası da satın aldıysanız poliçeniz 24 saat içerisinde e-posta adresinize gönderilir.
*Ödeme sırasında kart ibrazına ilişkin bir uyarı alan ve bu uyarıyı onaylayan kart sahibi yolcularımızın kredi kartı ve geçerli bir
kimlik belgesini (pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet, evlilik cüzdanı vb.) uçuş öncesinde (Türk Hava Yolları Satış Ofisleri'nde ya da
check-in kontuarında) ibraz etmesi gereklidir. Ayrıca bilet üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik ya da iptal/iade talebi için
de kartınızı ibraz etmeniz gerekir. Kart ibrazı istenilen işlemlerde self check-in uygulamaları yapılamaz. Ödeme yaptığınız kredi
kartı sanal kart ise lütfen sanal kartınızın bağlı olduğu kredi kartınızı da beraberinizde getirin.
*Uçuş için gerekli olan belgelerinizi (pasaport, vize, kimlik belgesi vs.) yanınızda bulundurmanız gereklidir.
*Seyahat edilecek ülke için gerekli vize ve diğer belgeleri temin etmek yolcunun sorumluluğundadır. Türk Hava Yolları A.O.’nun
bu belgeleri kontrol etme ve yolcuyu uyarma zorunluluğu bulunmamaktadır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayın:
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin
*Online check-in uçuşunuzdan 24 saat önce açılır.
*Dış hat uçuşlarda, uçağın tarifeli kalkış saatinden en az iki (2) saat önce havalimanında bulunmanız gereklidir. Dış hat
uçuşlarda check-in ve bagaj işlemleri uçağın tarifeli kalkış saatinden en az 60 dakika önce tamamlanmalıdır.
*İç hat uçuşlarda, uçağın tarifeli kalkış saatinden en az bir (1) saat önce havalimanında bulunmanız gereklidir. İç hat uçuşlarda
check-in ve bagaj işlemleri uçağın tarifeli kalkış saatinden en az 45 dakika önce tamamlanmalıdır.
*Türk Hava Yolları Türkiye merkezli bir firma olduğu için Türk bankalarına ait olmayan kredi kartınızla gerçekleştireceğiniz
online bilet alımında, bankanız tarafından bilet ücretinize ek işlem ücreti yansıtılabilir. Detaylı bilgi için bankanızla
görüşebilirsiniz.
*Uçağa biniş saatiniz sona ermeden önce biniş kartınızı almış ve bagaj işlemlerinizi tamamlamış olmanız gereklidir.
*Bagaj hakkını aşmanız durumunda lütfen havalimanına geliş sürenizi, fazla bagaj ödeme işlemlerinizin süresini göz önüne
alarak planlayın.
*Uçağa biniş süresi sona ermeden önce kapıya müracaat etmeyen yolcularımız, biniş kartları internetten üretilmiş olsa dahi
prosedür gereği uçağa kabul edilmez.
*Operasyonel nedenlerden dolayı, uçuşa 24 saat kala özel taleplerinizi (tekerlekli sandalye, özel yemek vb.) iletmeniz gereklidir.
Detaylı bilgi için lütfen tıklayın: https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin
*Bazı aktarmalı uçuşlarımızda yolcularımız aynı şehirde farklı bir havalimanına aktarma yaparak seyahatlerine devam
edebiliyorlar. Örneğin, bazı İstanbul aktarmalı Londra-Tahran uçuşlarımızda yolcularımız, seyahatlerini İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na geçerek sürdürebiliyorlar. Tamamen yolcularımızın onayı dahilinde gerçekleşen bu
durumlarda, bagaj transferi dahil olmak üzere yolcularımızın diğer havalimanına ulaşımıyla ilgili tüm sorumlulukları kendilerine
aittir.
*Amerika Birleşik Devletleri kalkışlı/varışlı seferlerde Türk Hava Yolları’nın gerçekleştirdiği veya codeshare (ortak) uçuşlarda
geçerli bagaj kuralları için lütfen tıklayın: https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/bagaj-bilgileri
*Özel durumu olan yolcularımız için sunduğumuz hizmetleri ve seyahat koşullarını öğrenmek için lütfen tıklayın:
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin
*Kanada bağlantılı uçuşlarda geçerli olan vize bilgisi için lütfen tıklayın: https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin
*Bagaj hakkı olmayan uçuşlarla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın: https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgiedin/bagaj-bilgileri
*En az bir varış noktası Suudi Arabistan olan uçuşlar hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayın:
https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin
*Kabin bagajınızda maksimum bagaj boyutu ölçülerini aşmamanız gerektiğini unutmayın. Detaylı bilgi için kabin bagajı
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz: https://www.turkishairlines.com/tr-tr/bilgi-edin/bagaj-bilgileri
Yapılması planlanan uçak tipi operasyonel sebeplerden dolayı değişebilir.
*Teknik aksaklıklar nedeniyle e-postanızın geç ulaşmasından Türk Hava Yolları sorumlu tutulamaz.

Yardım ister misiniz?
Daha fazla bilgi almak için tıklayın.

www.turkishairlines.com



Türk Hava Yolları AO
Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlük Binası, Atatürk
Havalimanı 34149 Yeşilköy/İstanbul
Mersis No: 0876004746400017
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