
 

 

 

 

     SPORGRUP TEKLİFİ 
     KIŞ 2021 YAZ 2021  
   “Teklif geçerlilik süresini uzattık”  
 

Uçuş tarih   
Avrupa ve İngiltere çıkışlı Antalya varışlı 15.04.2021 – 20.05.2021 
Antalya çıkışlı Avrupa ve İngiltere varışlı 16.04.2021 – 27.05.2021 

Kalış süresi en fazla 14 gün. / Müsaitlik doğrultusunda geçerlidir.  
 
Kişi ve yön başı fiyat: 

89,99 € tek yön Pazartesi-Perşembe  
99,99 € tek yön Cuma-Pazar  
Söz konusu paket sadece gidiş ve dönüş olarak kullanılması mümkündür.  

 
Grup kişi sayısı: 

 En az 10 kişi   

 Tüm yolcular gidiş ve dönüş uçuşunu birlikte gerçekleştirmelidir.  

 Söz konusu fiyatların ancak uçuşların müsaitliğine göre kullanılması mümkündür.  

 Bu nedenle fiyatları kullanmadan önce uçuş tarihi, parkur, kişi sayısı, takım ismi ve lig 

bilgisi içeren bir E-Postayı gruppen@sunexpress.com  iletmenizi ve uçuşların 

müsaitliği konusunda bilgi almanızı rica ederiz. Sistem acentelerimiz talebi direk 

rezervasyon sistemimiz üzerinden gerçekleştirmeli ve grup adı olarak takım 

ismi ve lig bilgisi iletmelidir.  
 

 
Fiyata dahil olanlar:  

 Kişi/yön başı 20 kg standart bagaj ve 8 kg el bagaj hakkı.  

 Standart koltuk rezervasyonu 

 10 -20 kişi arası Spor Grupları için 100 kg fazla bagaj (kalan bagaj ise kg/yön başı  

3,- € olarak ücretlendirilir. Ödeme check in de gerçekleştirilmesi mümkündür.) 

 21 kişi itibariyle spor grupları için 200 kg fazla bagaj (kalan bagaj ise kg/yön başı  

3,- € olarak ücretlendirilir. Ödeme check in de gerçekleştirilmesi mümkündür.) 

 
Ücretsiz bilet 25+1:  

 25 düzenlen bilet sonrası 26. kişinin bileti ücretsiz olarak düzenlenmektedir. Her bir 

grupta en fazla 4 ücretsiz bilet düzenlenmesi mümkündür.  

 
Menü seçenekleri  

 Uçuşa 36 saat öncesine kadar çağrı merkezimiz veya reservierung@sunexpress.com 

e-posta adresi üzerinden grubunuz için yemek siparişinde bulunmanız mümkündür.  

GPML (tatlı & tuzlu atıştırmalık ve 1 soft içecek ) kişi/yön başı 3,99€ 

GSML (sandviç & çikolata ve 1 soft içecek) kişi/yön başı 6,99€   

 

Teklif opsiyonu 

 Uçuşların müsait olması durumunda 3 günlük bir teklif opsiyonu sunulmaktadır bu 
aşamada herhangi bir koltuk blokajı gerçekleştirilmemektedir. Teklifi opsiyon süresi 
içeresinde onaylamamanız durumunda teklif geçerliliğini kaybeder. 
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Ödeme opsiyon ve şartları  

 Teklifi onaylamanızın ardından uçuşun müsaitliğine göre en fazla 3 gün ödeme 
opsiyonu mevcut olan bir PNR oluşturulacaktır.  

 Opsiyon süresi içerisinde toplam grup tutarın %15’si ön ödeme olarak 
gerçekleştirilmesi ve ödeme bilgisi groupsales@sunexpress.com E-Posta adresine 
iletilmesi gerekmektedir. Sistem acentelerimiz ödeme bilgisini direk sistem üzerinden 
iletmelidir. Ödemenin gerçekleştirilmemesi veya ödeme bilgisi iletilmemesi 
durumunda PNR otomatik iptal olmaktadır.  

 Kalan ödeme tutarı uçuşa 21 gün önce tamamlanmalı ve ödeme bilgisi E-Posta yolu 
ile veya rezervasyon sistemimiz üzerinden iletilmelidir. Kalan ödeme tarihinde 
ödemenin gerçekleştirilmemesi veya ödeme bilgisi iletilmemesi durumunda PNR 
otomatik olarak iptal edilmekte olup, ön ödeme tutarı iptal ücreti olarak tahsil 
edilmektedir.  

  
İsim girişi ve değişikliğ: 

 Yolcu isimleri tarafınıza belirtilen opsiyon süresi içerisinde tarafımıza iletilmelidir. 

Sistem Acentelerimiz isim girişini sistem tarafından belirtilen opsiyon süresini baz 

alarak Sistem üzerinden gerçekleştirmeli. İsim değişiklikleri uçuşa 72 saat öncesine 

kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Sistem acentelerimiz dışında değişiklik 

talepler mesai saatlerimizi baz alarak yazılı olarak gönderilmeli.  

 

Uçuş değişikliği:  

 Ön ödemesi gerçekleştirilmiş grupların, uçuşa 14 gün’den daha fazla olması kaydı ile 

uçuşların müsaitliği doğrultusunda bir defaya mahsus tarih ve parkur değişikliği 

mümkündür. Değişikliklerde sınıf fiyat farkı tahsil edilir. Yeni uçuşun fiyatı daha düşük 

olması durumunda ücret iadesi gerçekleştirilemez. 

 

İptal şartları:  

 Kalan ödeme öncesine kadar toplam kişi sayının %20’nu ücretsiz olarak iptal edilmesi 

mümkündür.  

 Ön ödeme sonrası iptal durumunda yapılan ödeme iade edilemez.  

 Kalan ödeme sonrası sadece vergi iadesi gerçekleştirilir.  
 
 
SunFlex:  

 Kişi/yön başına 10,00 € ek ücret karşılığında, ilk uçuşun kalkışından 14 gün öncesine 
kadar rezervasyonu ücretsiz olarak iptal etmenizi sağlayan SunFlex seçeneğini 
ekleyebilirsiniz. (İade SunFlex ücreti hariç gerçekleştirilmektedir.) 

 
İletişim: grup talebi/rezervasyonu/değişikliği  

Pazartesi – Cuma 09:00 – 18:00 (Türkiye saati) T +49 69 643503-145  
SunExpress Group Sales    E  gruppen@sunexpress.com 
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