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Privilege Club  

متفاوت  کامالی تجربه پرواز در سطح  

"باشگاه مشتريان "اعطای امتيازات جديد به اعضای   

                                                                                                        01OCT/THRQR-265-TP-13 

 به اعضای باشگاه امتياز بيشتر  اعطایبه منظور ، ٢٠١٣اکتبر  ٤ه از تاريخ  بدين وسيله به استحضار می رساند ک
.می شوددر نظر گرفته مسافرين برای   برنامه های فوق العاده ای ، هواپيمايی قطر ويژهشتريان م  

 
 "امتياز اعضاء"

 
 "امتيازات جديد"

 
 "مشخصه های ويژه"

 
معرفی  Q Credit معرفی مرتبه عضويت پالتونيم   اعطايیکاهش جريمه های بليط های  

پروازی هایافزايش ميزان مايل تخفيف خريد اينترنتی تجديد آسانتر به مرتبه عضويت باالتر  
به کالس پروازی باالتر ءسهولت در ارتقا کسرميزان مايل پرداخت پول نقد در صورت     

 

        معرفی مرتبه عضويت پالتونيم   -

  :پردازد میعضويت  سطح ٤به معرفی   ريان ويژهبرنامه جديد باشگاه مشت

 Burgundyارغوانی  
 Silver  نقری ای 
 Gold طاليی 
 Platinum  پالتونيم 

بسيار برجسته ای به مشتريان ويژه ما  هایکه امتياز عضويت می باشددر شبکه  موجود سطحوضعيت پالتونيم باالترين  
 همچنين. ماه کسب نمايند ١٢در طول  امتياز ۶٠٠زان ميم مشتريان بايد وضعيت پالتونيبرای رسيدن به . ارائه خواهد داد

 .می باشد ارغوانی کارت  )سطح ابتدائی( دراين باشگاه وضعيت پايه برای عضويت 

 عضويت مرتبه تجديدتر برای  آسانراه    -

کارت های دارنده گان برای کارت  سطحباال بردن کمتری برای  هایامتياز،  عضويت سطوحتجديد  تسهيل دربه منظور
  .شده استدر نظر گرفته  طالئی و پالتونيم نقره ای،
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 باالتر کارت به مرتبه ءارتقا در سهولت  -

ماه گذشته  کسب کرده اند،  ١٢که در  (Points)امتيازاتی وضعيت بعدی کارت خود را براساس  اعضاء قادر هستند
 .هرسال به وضعيت صفرخود باز نگرددابتدای در هاامتيازيکه اين ورطتجديد نمايند، ب

                            Q Credit معرفی -

اين . اعطا می کند  (Points) امتياز ۶٠و  ٤٠کارت های طاليی و پالتونيم  به ترتيب  دارنده گانکه به  یخاص سرويس
زاستفاده می شود بلکه، تخفيف بار و به همراه نه تنها برای باالتر بردن کالس پروا ماه معتبر خواهند ماند و ١٢ها تا امتياز

  .امکانپذير می نمايدفوق  هایبا استفاده از امتياز را دوحهداشتن مهمان بيشتردر سالن پذيرايی مستقر در فرودگاه 
 

  تخفيف خريد اينترنتی -

 .خواهند داشتتخفيف را  %٥تا سقف  های جايزهبليط اينترنتی صاحبان کارت های پالتونيم و طاليی امکان خريد

 یئاعطاکاهش جريمه اضافی بليط های   -

 Q surchargeديگرشامل هزينه ،  توسط مايلط های اعطائی از طرف هواپيمايی قطر و باال بردن کالس پروازی يبل
ط های بلي جهتهزينه های پرداختی   در نتيجه ، نمی شوند، بلکه تنها شامل ماليات ها ونرخ های دولتی خواهند بود

 .يابدمی کاهش  اعطائی

 اعتبار مايلهای کسب شدهتمديد   -

شدن  نزديک به ابطالکه  هايی راآنها باطل شود آن را تمديد و مايل  مايلهایقبل از آنکه  اين باشگاه می تواننداعضاء 
 .با پرداخت هزينه ی جزئی به حالت اول بازگردانند هستند را

 يلپرداخت پول نقد در صورت کسر ميزان ما  -

دريافت و پول نقد  کسب شدهرا بصورت ترکيبی از مايل های  اعطايی  اين امتياز به شما اين امکان را می دهد که بليط 
  .نماييد

 one worldامتيازات مسافران کثيرالسفر  -

 نموده و با يکديگر همکاری دوسطح کيفی خدمات خ ءارتقابه منظور  one world شبکه شرکت های هواپيمائی متصل به
را به مسافرين  رايگانبرای دريافت بليطهای  مايل ها استفاده ازبيشتر به همراه امتيازبه دست آوردن  مزايايی همچون
 .  اختصاص ميدهند  کثير السفر خود
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ميشوند که در  بهره مند  one world مزايايی مطابق با برنامه  ازطاليی و پالتونيم،  ،نقره ای اعضای کارت های  -
 .به آن پرداخته شده است  ذيل

 

مراجعه   www.qmiles.com ، لطفا  به آدرسامتيازات  ل از جزئيات تغييرات در وضعيت باشگاهبرای اطالع کام*
 .نماييد

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thanks & Regards 
Qatar Airways 
Tehran-Iran 
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www.qatarairways.com 
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  ONE WORLD مزايای وضعيت   
 

Platinum Gold Silver Qatar Airways 
 Businessکالس پروازی  Check-inدسترسی به سيستم  × × ×
 دسترسی به رزرو جا و صندلی بهتر × × ×
 پرواز Waitlistو  Stand byهای  اولويت درحالت × × ×
 سوار شدن به پروازاولويت در   × ×
 امکان عبور سريع از انجام بازرسی امنيتی   ×
 رايگانبار  اضافه امکان استفاده از مزايای   ×
 First Classمسافران  Check-in دسترسی به    ×
     First Class مسافرانLounge  دسترسی به   ×


