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 موضوع: فعال سازی حساب کاربری سیستم رزرواسیون بلیط هواپیمايی ايرعربیا

 

  مديران محترم آژانس های هواپیمايی و خدمات گردشگری

احتراماً به استتتتتتحیتتتتتار می رستتتتتاند هواپیمايی ايرعربیا به عروان اوهیا و بیرگتريا هواپیمايی اهتوتتتتتادی خاورمیانه و 

ستتتال و در راستتتتای ايتاد و توستتتعه  2با میانگیا عمر  26/افريقای شتتتماهی با ب ره مردی از هواپیماهای مدرن ايربا  

گردشگری ش ر ت ران شرايط ويژه همکاری را در نظر گرفته  روابط تتاری با آژانس های محترم هواپیمايی و خدمات

 است. 

هذا بديا وسیله از جرابعاهی3سرکار خانم با افتخار دعوت بعمل می آيد تا در صورت تمايل و عالهه مردی ج ت فعال 

نیکی ذيل وسازی حساب کاربری سیستم رزرواسیون بلیط هواپیمايی ايرعربیا مراتب را از طريق تلفا و يا پست اهکتر

   به ايا هواپیمايی اعالم نمايید:

                                           :تلفا00011680-621

Info.thr@airarabia-gsa.irآدر  ايمیل: 

 خواهشمرد است درخواست خود را بر روی سربرگ آژانس به همراه :

  ير عامل به همراه آدر  ايمیلدنوادگی مانام و نام خ -

 نوادگی مدير فری به همراه آدر  ايمیلانام و نام خ -

 نوادگی کانتر خارجی به همراه آدر  ايمیلانام و نام خ -

 است .  اهیامی مدير عامل امیایم ر و -

اطالعات تکمیلی به پیوست تقديم حیور گرديده است. الزم بذکر است پس از فعال سازی حساب کاربری رزرواسیون 

 ی اختواصی در دفتر آژانس توسط ايا هواپیمايی برگیار خواهد شد.بلیط، کارگاه آموزش

 

                   محمد ناصربخت

ت ران –مدير فروش   

 هواپیمايی ايرعربیا
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  از آژانس هايی که عالهمرد به فروش ايرعربیا هسترد خواهشمرد است موارد زير را دنبال کررد

ضمانترامه ی بانکی( 1   

عالهمرد به فروش بر روی سیستم اير عربیا باشد می تواند يک حساب در سیستم اير عربیا باز کرد و با آژانسی که 

عرضه ی يک ضمانترامه ی بانکی به عروان آژانس همکار تلقی گردد. اعتباری معادل با مبلغ ضمانترامه ی بانکی 

اده بر روی سیستم هر دو هفته صورت می درون سیستم به آژانس همکار داده می شود هرار دادن اعتبار ج ت استف

  گیرد و معادل اعتبار موجود بر روی سیستم بايد توسط آژانس مسافرتی تسويه شود

سپرده نقدی(2   

درهم درون  2666آژانس مسافرتی می تواند نید هواپیمايی اير عربیا حسابی را باز نمايد و با سپرده کردن حداهل مبلغ 

آژانس همکار تلقی گردد. ايا حساب به عروان مبلغ از پیش پرداخت شده در نظر گرفته می  سیستم اير عربیا به عروان

 شود و آژانس می تواند در صورت نیاز اعتبار خود را بر روی سیستم افیايش دهد

عتبار صفرا  (/ 

يق سیستم به آژانس مسافرتی می تواند با اعتبار صفر نیی بر روی سیستم به عروان آژانس همکار فعاهیت و از طر

ف رست پروازی ما دسترسی داشته باشد. چریا آژانس هايی می توانرد مطابق میلشان مبلغ معادل بلیت ها را سپرده 

 بگذارند
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