Procedura Blue Air
de rambursare
pentru pasagerii
afectati de anulari din
cauza COVID-19

Restrictii de calatorie? Zbor anulat?
Restrictii de calatorie? Zbor anulat? Poate ca nu putem prevedea tot neprevazutul sau gasi noi vaccinul
impotriva COVID19 inaintea tuturor, insa facem tot posibilul pentru ca tu sa treci mai usor peste
disconfortul creat de anularea urmatoarei tale calatorii. In cazul in care doresti sa iti reprogramezi zborul,
ai optiunea schimbarii datelor de calatorie o data, in mod gratuit. Daca totusi decizi ca nu mai vrei sa
calatoresti deocamdata, ai la dispozitie optiunea de a solicita rambursarea sumei platite pe biletul aferent
zborului anulat. Acum e superusor, in doar 8 pasi:

PASUL 1

apoi apasa
CERE RAMBURSARE IN WALLET

Intra pe www.flyblueair.com
si apasa pe sectiunea
Rezervarile mele din bara
de meniu. Apoi selecteaza
Gaseste rezervarea.
PASUL 2

apoi apasa CONTINUA

Selecteaza zborul
pentru care soliciti
rambursarea,

PASUL 3
Intra in contul tau Blue Air
sau creeaza un cont,

apoi apasa LOG IN

PASUL 4
Confirma detaliile tale de
contact,

PASUL 5

Verifica-ti telefonul.

apoi apasa TRIMITE

12:00

684629

11:20

Ai primit un SMS cu un
cod unic de validare pe
numarul de telefon
introdus.

PASUL 6

PASUL 7

Introdu codul primit
pentru a confirma plata.

Cod validat cu succes.
Suma a fost creditata in
Blue Air Wallet.

PASUL 8

Acum poti verfica suma
disponibila in Profilul Meu.

Fondurile raman in portofelul tau
electronic 24 de luni si te poti baza
pe ele pentru achizitionarea de noi
zboruri si servicii Blue Air.
• Suma este vizibila in My Profile
• Suma poate fi folosita in pasul de plata

Uraaaa!
Superusor? Este! Poti folosi acesti 8 pasi simpli pentru a solicita rambursare pentru maxim 5 rezervari.
Pentru un numar de peste 5 rezervari, apeleaza call center Blue Air sau trimite mesaj aici.

Impreuna ajungem mai departe!

