
Авiакомпань

зАявА

07.09.2014 року мною через засоби електроЕЕого зв'язку на саirгi авiакомпанii були придбанi квитки
таpифy''Пpoмo''566.240lЗ64Eylрaбoки.Рoзpаxyнoкздiйсненoзeлектpоннoiплатiжнoiкаpтки
через темiнал башсу.

Пiдтверджешrя бронtовання було отрлшuано мною на електрош{у адресу 09.02.2015.
На даний час у зв'язку iз ciMefuir.rMи обствинами у мене виникJIа потреба вшьоту з Киева ранiше

дати, вказаноi у квlсгку пря}fуваIilrш,I IfuiЪ -Terb-ABb.
14 квiтrrя я зверЕулася на телефонну та електронЕу лiнiю коrrгактЕого центру авiакомпанii iз

запитом цро можJIивiсть змiшл дати виJьоту в одному напрямку, залшIIивIIIи друry част!шу, на що отримаJIа
вiдповЬ цро неможIIивiсть внесенrш такшr змiн у зв'язку з обмеженнfrш тарифу. Також вiд представlппсiв
компанii MeHi стало вЦомо (переrпrска додаеться), що нiякi срм за перелiт не повертаються згiдно умов
даного тарифу.

На мiй настуш*й заIIит, направлеrл.rй з електронноТ пошти 15.04.2015 щодо можJIивостi вирiшення
проблеми IIIJutxoM пРидбання нового квижа пряIчfуваIшям з Киева до Тель-Авiзу i заппшенrrяrц BcnTli лругоi
частини вже придбаного квитка звороцrого црямування, я отримаJIа роз'яснення, що у разi неявки на
реестрацiю по першЙ частинi дiйсного'квитка у Киевi, автоматиtIно аIц/JIюеться i частrша квитка на
зворотнiй перелiт. Тобто, з я втрачаю повнiстю квитки i MeHi необхiдно придбавати HoBi.

1б.М,2015 на надiслане мною eлeкTpoHl.Tvr способом запитаЕIIrI щодо можJIивостi поверненшt ср{и
невикористанш( аеропортнI.D( зборЬ,що }re входять до тарифу (на пiдствi п.4 розлi.тry YI Постанови КМУ
кПро затверджешrrl Правил повiтрянrос перевезеЕь пасажшрЬ i багажlоl вiдЗ0.11.2012 Nэ 7З5, та
МонреаьськоТ коIвенцф, я оц)им€lла вiдповiдь про Mo)IgIиBicTb ik повернення з утриманням з IцD( сум
сервiсного збору у розмiрi 10 доларiв за кожен квиток та про необхiднiсть доведешrrl до вiдома кошrпанiТ про
моерiшешrя. ý

Вiдповiдно до п.20.3,1. Правил повiтряшо< перевезень пасажиоЬ та багаж}, Е
lEP невrакористана частrдrа аеропоDтшос зборЬ повеDтаеться повнiстю.

Вiдповiдно до Правил повiтрянlл< перевезень пасажирЬ та багажу 

-

(п.п.20.1.,'7.1.4.,2.З.1), МонреальськоТ коrшенцii та Наказу Мiнiнфраструктури УкраiЪи Nз735 "Пitо
затвердженнrI Правил повiтрлтlоi перевезень пасажирiз i багажу", ст.100 п.15 Повiтряного кодексу
Украхнист,ст,5З6,625I-Щt УкраiЪи, 

прошу:
Анушовати сппачене мною броrповання Ns ;' (квrrгки М 566-240lЗбJО з

ОДНОrIАСНОЮ виIIлатою суми невикористанlж аеропортних зборЪ за вказанi квижи у cyмi 6642 грrшнi.
Вказану с).му, за можливостi, црошу перерахувати на електроrшту rrтlатiжну картку на мос iм'я, з якоi

мною 07.02.2015 potcy через термiнал ПАТ <Прrаватбанк> була здiйснена оплата за квитки (отримувач: ПАТ
КБ ПриватБанк. Код (OKtlO- е{РПОУ): 14З60570. Код банка отримувача (МФО): З05299. Рахунок банка

Розглянlти питання щодо можJIивостi зарахуванIrя сумц щ9 rriдIягае сплатi, в рахунок придбаlшrя
нових квижiв на сайтi авiакомпанiТна бЬш зручну дату.

Вказати, яким нормативним акгом (пунктом, роздiлом, главою) регламентовано утрим:лнюI з
невикористанID( аеропортних зборЬ додаткOвого сервiсного збору у розмiрi 10 доларЬ CIiIA за один квиток.

,Щодатки:
1) маршругнi листи пасажирiв NsNs 56б-2401З64052 (53,
2) скан копUI оригlнапу

ti
54) iз вказаштми у них тарифами та зборами,
квiцРцii IPAT "Привабанк",

З) скан копiя паспорту на мо€ iм'яо Еа який придбавалися квитки. *"

Надаю згоду АТ "Авiакомпанiя <МАУ>"на обробку nro*"*o"p"o":lлbнpD( даних та данlос Moii дiтей,
вказанI]D( у паспортi, з метOю здiйснення поверненюI невикорис
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