
 
 
 

 
 
Austrian Airlines SOTO Ticket Sales Permission  
 

Dear travel agency partner, 

 

We are glad to inform you that as of today Austrian Airline’s SOTO Sales on 
OS Stock is allowed again and all fares are available in GDS. Please be noted 
that SOTO ticket sales are zero commission as before.  
 
Please kindly be informed that all OS SOTO tickets should be issued ONLY on 
OS ticket stock at Austrian office in Tehran and agencies will not be 
charged any service fee.  
 
Please kindly go through below process: 
 
- Book your PNR and inform your passenger about all ticket rules and 

conditions. 
- Send your voucher by fax to 88104654 from 8 to 12. 
- Our agent will contact you to advise the end fare so that the payment can 

be done. 
 
For more info, please contact your Lufthansa Group Service Team at: 83388 
 
 
Happy Selling! 
Your Austrian Sales Team in Iran  
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 اتریشی SOTOصدور بليط  موضوع: مجوز 
 

 آژانس های محترم ،

 1392آذر  17 پبرو درخواست های مکرر همکاران محترم، بدینوسيله به اطالع می رساند از تاریخ 

ضمناً یادآور می باشد. (شروع مسير از تهران نباشد) در هر مسيری امکان پذیر  SOTO صدور بليط 

مچنان بدون کميسيون (کميسيون صفر) محاسبه می شود. ه SOTOمی شود فروش بليط های 

اتریشی  هواپيمایی تنها بر روی استاک اتریشی و توسط دفتر SOTOبليط های یادآور می شود 

 زیر صادر می شود: رویهبر طبق  تهران

بليط مورد  و شرایط قوانينمسافر را از ، توسط آژانس های محترم اسيونبعد از انجام رزرو 

 کامل آگاه نمایيد.نظر بطور 

          88104654بصورت واچر از طریق فاکس به شماره  12تا  8درخواست صدور را بين ساعت  

 ارسال نمایيد.

به آژانس  قيمت نهاییدریافت فاکس نسبت به صدور بليط اقدام و از  پسهمکاران ما  

    اقدام شایسته صورت گيرد. نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اعالم ميشود تا

بصورت رایگان (بدون برای آژانس های محترم  SOTOشایان ذکر است صدور بليط های  

 دریافت کارمزد) از جانب این دفتر هواپيمایی انجام می گيرد. 

 

 تماس حاصل فرمایيد. ٨٣٣٨٨برای کسب اطالعات بيشتر با همکاران ما در بخش رزرواسيون با شمارۀ 

 

 با تشکر از حمایتهای بی دریغ شما                         

 در ایران هواپيمایی اتریشیتيم فروش              

 880-113اطالعيه شماره 
 17/9/1392تاريخ: 

 


