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 شرايط و مقررات فروش شركت هواپيمايي زاگرس 

. گرفت  خواهد  قرار  قانوني  پيگرد  تحت  تخلف  هرگونه  و  بوده  الكترونيك  تجارت  جاري  قوانين  مشمول  سايت  اين  در  بليت  خريد  عمليات  كليه .١
 .بدينوسيله اظهار مي نمايد كه از كليه قوانين و مقررات خريد بليت آگاهي كامل دارد خريدار

 .خريد بليت در وب سايت فروش اينترنتي هواپيمايي زاگرس تنها با كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب امكان پذير است .٢
 .، به وقت محلي مي باشدبليتتمام زمان هاي مندرج در  .٣
توسط  بليت، به منزله مفاد قرارداد بين شركت هواپيمايي و مسافر مي باشد و صدور بليتر نبوده و شرايط مندرج در قابل انتقال به غي بليت .٤

و قوانين و مقررات و رويه هاي جاري شركت هواپيمايي، از سوي  بليتشركت هواپيمايي براي مسافر، به منزله قبولي تمام شرايط مندرج در 
 .مسافر مي باشد

 تشكيل شده وجود ندارد.از قبل  PNR به جديد امكان اضافه نمودن مسافر*** 

ماه اعتبار باشد. بديهي است مسئوليت ناشي از عدم توجه  6مسافرين در پروازهاي بين المللي مي بايست از شروع سفر داراي حداقل  گذرنامه .٥
 .بر عهده مسافر خواهد بود گذرنامهبه اعتبار 

 .باشدبه عهده مسافر مي  بليت و كارت ملي) گذرنامه ،رواديدشناسايي( مسئوليت صحت اطالعات و اعتبار مدرك .٦
 .، حروف و اعداد به صورت كامل ثبت شود يا شماره ملي گذرنامهلطفا در زمان وارد نمودن شماره  .٧
مسافر بر طبق قوانين و مقررات جاري كشور مبداء و كشور يا كشورهاي مقصد موظف به رعايت الزامات قانوني براي سفر از جمله اعتبار   .٨

احتمالي وارد بر  و خسارت  مجوزهاي الزم جهت سفر و غيره ، ميباشد. پرداخت هر گونه هزينهو يا ساير  رواديدو اعتبار و صحت  گذرنامه
 .مي باشد ، به عهده مسافرمتصدي حمل و نقل

بديهي است از پذيرش مسافري با كارت شناسايي مسافر جهت پذيرش مسافر الزامي مي باشد. و نام خانوادگي و شماره ملي نام طابق ت .٩
انجام   NOSHOWو استرداد بر مبناي قوانين مسافر    باشد ممانعت به عمل خواهد آمد  وي    كارت شناسايي  بااز موارد فوق مغاير    هر يككه  

 .مي باشد ملي به عهده مسافر شمارهمخصوصا مسئوليت ثبت هرگونه اطالعات نادرست ميگردد.

 .وارد نمائيد كادر مربوطهمسافر را در  گذرنامه شماره ،اتباع خارجي مسافر براي داخلي پرواز خريد در .١٠
جهت صدور كارت پرواز الزامي است.   جهت پرواز هاي خارجي    نامهكارت ملي براي احراز هويت در پروازهاي داخلي و گذر  همراه داشتن .١١

 .مسافر بر طبق قوانين و مقررات جاري، موظف به رعايت الزامات قانوني براي سفر مي باشد
سال بين دو تا دوازده سال و مسافر بزرگسال بيشتر از دوازده سال مي باشد در صورت عدم دقت و نوزاد كمتر از دوسال، مسافر خرد مسافر .١٢

 .مسافر پذيرش نخواهد شد فاوت قيمت بليطتا دريافت مابه ترده سني، اشتباه وارد نمودن  
 برابر نرخ بزرگسال مي باشد.هزينه بليط كودك بدون همراه   .١٣

 ***SSR CHD   الزاماً قبل از دستورETK   ( صدور بليط).درج گردد  
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 :نرخ بليت كودك باالي دوسال مبناي محاسبه  .١٤

  براي كالس هاي X,Z,F  درصد نرخ بزرگسال 65معادل 
  براي كالس هاي S,I,T,U,A  درصد نرخ بزرگسال 70معادل 
    براي كالس هاي Q,L,M,N,R,B,D,E  نرخ بزرگسال درصد 75معادل 
  براي كالس هاي K,H  درصد نرخ پايه بزرگسال 90 معادل 
  براي كالس هايP,Y.V   درصد نرخ پايه بزرگسال 100معادل 

 
 . به روز رساني گرديد  ريال  600000و  450000بهاي بليت نوزاد در دو كالس نرخي -

  .شايان ذكر است نرخ هاي فوق بر اساس مسير پروازي تعيين گرديده و براي تمامي كالس هاي نرخي هر مسير ثابت مي باشد

 تماس حاصل فرمائيد.  021-4746با شماره     ( EXTRA SEAT )پذيرش مي گردد. در صورت نياز به صندلي اضافه   NO SEATمسافر نوزاد بصورت * **

روز ، افراد با بيماري هاي قلبي ـ عروقي ، بيماري هاي تنفسي ، صرع   7به همراه داشتن مجوز پزشك براي خانم هاي باردار و نوزادان كمتر از   .١٥
از داروهاي تضعيف كننده سيستم ايمني استفاده مي نمايند و يا  يا ، آنمي شديد و ديابت مليتوس كنترل نشده و كساني كه دياليز مي شوند 

رگونه بيماري كه سبب منع سفر هوايي باشد، هنگام سوار شدن به هواپيما ضروري مي باشد. همچنين دارو هاي مورد نياز خود را در طول ه
 فرم اطالعات پزشكي و حمل مسافر بيمار و دستورالعمل پذيرش سفر و در داخل كيف دستي خود بهمراه داشته باشند. براي مشاهده

 .تماس حاصل فرماييد09190038388 نماييد. جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن كليك 
 هزينه عدم پذيرش مسافر به عهده مسافر مي باشد.در مواردي كه مسافر بيمار، بيماري خود را پنهان و اعالم ننموده باشد هر گونه مسئوليت و  .١٦
مسافر متعهد مي باشد به اعالن هاي فرودگاه و شركت هواپيمايي و زمان مندرج در كارت پرواز جهت سوار شدن و زمان بسته شدن گيت  .١٧

حضور يابد. مسافر شخصاً مسئول خروجي در هر پرواز، توجه نموده و در زمان هاي اعالم شده در محل مربوطه جهت انجام تشريفات پروازي  
 .هرگونه عدم حضور در زمان هاي اعالم شده بوده و پرواز به دليل تأخير يا عدم حضور مسافر، به تعويق نخواهد افتاد

اه  شركت هواپيمايي حق دارد در صورتيكه بنا به تشخيص مقامات فرودگاهي يا خدمه پروازي يا نمايندگان شركت هواپيمايي مستقر در فرودگ .١٨
فرين و يا مراجع قانوني و قضايي، آغاز يا ادامه سفر مسافري موجب احتمال ايجاد اختالل در ايمني يا امنيت پرواز گردد يا نسبت به ساير مسا

 .تهديد محسوب شود يا مسافر در فهرست ممنوع پرواز باشد، از آغاز يا ادامه سفر مسافر مربوطه جلوگيري نمايد
 .) ساعت قبل از پرواز در پروازهاي خارجي، الزامي است3و سه (  قبل از پرواز در پروازهاي داخلي) ساعت  2دو (  حضور مسافر در فرودگاه، .١٩
  .دقيقه قبل از پرواز بسته مي شود و از پذيرش مسافران بعد از ساعت اعالم شده جلوگيري به عمل خواهد آمد 30كانتر پرواز  .٢٠

  .خواهد شددقيقه قبل از پرواز بسته  15گيت خروج 
  .هزينه بليط مسافري كه كارت پرواز خود را دريافت و به گيت خروجي مراجعه نكرده غير قابل استرداد مي باشد 

 .مسافرين محترم توانخواه و ويلچري حداقل يك ساعت قبل از پرواز به كانتر مراجعه نمايند
زاگرس در تهران بشرح زير مي باشد.بديهي است در صورت عدم رعايت   هواپيمايي  پرواز  اتصال  جهت  نياز  مورد  زمان  حداقل  فرماييد،  توجه .٢١

 .زمان مورد نياز در هنگام خريد آنالين،مسئوليت هر گونه خسارت به عهده مسافر خواهد بود
o پرواز خارجيبه  پرواز خارجي )IKA-IKA( سه ساعت از زمان فرود تا خروج   
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o به پرواز داخلي ( پرواز خارجيIKA-THR (شش ساعت و نيم  از زمان فرود تا خروج    
o  پرواز خارجيپرواز داخلي به )THR-IKA( شش ساعت ونيم از زمان فرود تا خروج  
o ) پرواز داخلي به پرواز داخليTHR-THR( ساعتسه  از زمان فرود تا خروج  

  قوانين كانكشن در خصوص پروازهاي زاگرس صادق مي باشد. -

  .انجام مي شود فرودگاه مهر آباد  1ترمينال  از خروج از تهران  – داخلي پروازهاي كليه .٢٢
قدام  شركت هواپيمايي حق دارد بنابر محدوديت هاي فني يا عملياتي، نسبت به تغيير زمان انجام پرواز، نوع هواپيما و كابين و كالس پروازي، ا .٢٣

 ( بخش نامه الزامي مي باشد .جهت اطالع رساني درج شماره تلفن همراه  لذا  نمايد. 
 با توجه به كالس نرخي   (NO SHOW )عدم حضور مسافر  و جريمه    داخلي  پروازهاي  بليت  نمودن  كنسل  آخرين زمان براي تغيير تاريخ و .٢٤

 .مي باشد 1به شرج جدول 
زاگرس (داخلي و خارجي)، قوانين تغيير تاريخ،كنسلي بليت و حداكثر بار مجاز با توجه به كالس نرخي متغير  هواپيمايي هاي پرواز كليه در .٢٥

 .در جدول تفكيك قيمت توجه فرماييد "قوانين تغيير و كنسلي بليت"مي باشد. براي اطالع از قوانين مذكور بعد از انتخاب پرواز به قسمت 
 .داخلي شامل جريمه بوده و درصد جرايم مشابه شرايط كنسلي مي باشدهرگونه تغيير در پرواز  .٢٦

سه روز قبل از پرواز با كسر ظهر  12 تا ساعت دقيقه پس از آن بدون جريمه، 15از زمان صدور تا  :L P, V,Y,K, H,Q,يكالس هاي نرخ
. درصد ، الباقي قابل استرداد است  90  از پروازتا بعد    ظهر يه روز قبل از پرواز    12،از  درصد  70ظهر روز  قبل از پرواز    12تا ساعت     ،درصد  50
  . كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد. 15مجاز همراه مسافر  بار

 30سه روز قبل از پرواز با كسر ظهر  12ساعت آن بدون جريمه،دقيقه پس از  15از زمان صدور تا  :B,D,E,S M,N,R,كالس هاي نرخي 
درصد ،  80ساعت قبل از پرواز به بعد  3درصد  و از  60درصد ، تا سه ساعت قبل از پرواز 40ظهر روز  قبل از پرواز  12درصد، تا ساعت  

  كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد 20. بار مجاز همراه مسافر الباقي قابل استرداد است

سه روز قبل از پرواز با كسر  ظهر  12تا ساعت دقيقه پس از آن بدون جريمه، 15از زمان صدور تا :  ,I,T,U,A ,F,Z,X كالس نرخي 
درصد   50ساعت قبل از پرواز به بعد  3درصد  و از  40درصد و تا سه ساعت قيل از پرواز  30روز  قبل از پرواز ظهر  12درصد، تا ساعت 20

 كيلوگرم براي مسافر بزرگسال و كودك مي باشد. 20. بار مجاز همراه مسافر قابل استرداد است، الباقي 
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 شناسه نرخي           (كالس)

  از زمان صدور
دقيقه پس  15تا 

  از آن

روز  3ظهر  12تا 
  قبل از پرواز 

ظهر يك  12تا 
روز قبل از  

  پرواز 

تا سه ساعت قبل 
  از پرواز  

از سه ساعت قبل 
  از پرواز به بعد 

 )1(  )2(  )3(  )4(  

اكونومي
  

Z,X,F,I  
T,U,A  

0  20  30  40  50  

B,D,E,S 
M,N,R  

0  30  40             60  80 

H, Q,L 
P,V,Y,K  

0  50  70  90  

 

    1جدول شماره .

 
  ** جرايم كالس هاي نرخي دو حرفي  تابع اولين حرف كد نرخ مي باشد. 

  ) جدول فوق اعمال خواهد شد.4ون (*** در صورت استرداد و عدم ابطال رزرو ، جريمه برابر ست
  صادر ميگردد. NIF نرخ بليط برابر يكو عدم ابطال جا   استرداددر صورت *** 

 *** درصد جرايم كالس هاي پروازي بر مبناي نرخ پايه بوده و عوارض استرداد مي گردد.
  موجود بود كالس نرخي بليط فعلي بر روي پرواز جديد مي باشد.تغيير روز منوط به ***    

 مجاز مي باشد .تر توسط واحد رزرواسيون مركزي شركت  اك*** تغيير نام تنها اصالح حداكثر دو كار
  

هايي كه از سايت اين شركت تهيه گرديده به حساب كاربري ، قسمت استرداد بليط مراجعه نماييد و در صورت   بليتجهت استرداد و يا تغيير   .٢٧
 تماس حاصل فرمائيد. 021-4746با شماره هر گونه سؤال 

ساعت پرواز توسط زاگرس، در صورت درخواست و انصراف مسافر از پرواز پس از تماس با واحد خريد اينترنتي   يكبيش از    تعجيلدر زمان   .٢٨
 .كل بهاي بليت مسترد مي گردد

در زمان تاخير بيش از دو ساعت و يا ابطال پرواز توسط زاگرس، در صورت درخواست و انصراف مسافر از پرواز پس از تماس با واحد خريد  .٢٩
  .كل بهاي بليت مسترد مي گردداينترنتي 

 ساعت قبل از پرواز تغيير تايم محسوب مي شود و در صورت ابطال جا كل هزينه مستردد ميگردد . 24اعالم تغيير تايم بيش از دو ساعت ،   .٣٠
سافر به استفاده ، ي  در صورت تاخير بيش از دو ساعت و يا ابطال پرواز ، در صورت رزرو بليط اين شركت در مسير هاي بعدي و عدم نياز م .٣١

 بايست بالفاصله پس از مشخص شدن وضعيت پرواز اول نسبت به ابطال جا جهت استرداد كامل اقدام فوري معمول گردد.
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بوده و حمل هر گونه بار با وزن مازاد، در صورت امكان حمل به تشخيص   بليتمسافر مجاز به حمل بار همراه و غير همراه، به ميزان مندرج در   .٣٢
 .شركت هواپيمايي، با پرداخت هزينه اضافه بار و بر طبق شرايط و رويه هاي جاري شركت هواپيمايي صورت مي گيرد

ر شناخته مي شود و شركت هواپيمايي مسافري كه با تحويل بار، بر چسب الصاقي بار به نام او صادر شده است، از نظر اين شركت مالك با .٣٣
به  تنها در برابر فرد مذكور، با رعايت شرايط قانوني و رويه ها و مقررات جاري خود پاسخگو خواهد بود. با توجه به تبعات مالي و امنيتي، 

د و در  نهواپيمايي خودداري فرماي مسافرين محترم اكيداً توصيه مي گردد از پذيرفتن بار ساير مسافرين يا ساير افراد و تحويل آن به شركت
 .غير اين صورت مسئوليت هاي حقوقي و كيفري متوجه تحويل دهنده بار خواهد بود

ندارد، در صورتيكه  را     از آنجاييكه شركت هواپيمايي هيچگونه اطالع و مسئوليتي نسبت به محتويات و ارزش بار تحويل شده از سوي مسافر .٣٤
، جواهرات، فلزات قيمتي و يا هرگونه ، كليه مدارك حقوقي و حقيقيوجه نقدو نه محدود به ا ارزش از جمله مسافر به تحويل هر گونه بار ب

  دم تحويل به كانتردر صورت ع( هر گونه بار فاسد شدني و شكستني، كالسكه و صندلي چرخدار وسايل الكترونيكي، كليد و سوييچ،
مبني بر فقدان يا خسارت بار مذكور ادعاي مسافر با مسئوليت مسافر مي باشد و و هر گونه بار غير قابل قبول براي حمل در كابين، ،) پذيرش

، بر مبناي وزن بار تحويل شده، بر طبق و با لحاظ بار و مسئوليت شركت هواپيمايي در صورت وجود شرايط قانوني قابل پذيرش نبوده
 .به شرح مذكور در قوانين و مقررات جاري و قابل اعمال ملي و بين المللي حمل و نقل هوايي مي باشد محدوديت هاي مسئوليت

درصورت ورود هرگونه خسارت يا مفقودي بار، مسافري كه برچسب الصاقي بار تحويل شده به شركت هواپيمايي به نام او صادر شده، بايد   .٣٥
ودي يا خسارت بار را تكميل و امضاء و به نماينده شركت هواپيمايي تحويل دهد و متعاقباً بايد قبل از خروج از سالن تحويل بار فرم اظهار مفق

در مهلت قانوني به شرح مقرر در كنوانسيون ورشو و پروتكل الحاقي الهه، نسبت به طرح شكايت بطور مكتوب در دبيرخانه شركت هواپيمايي 
رفاً بنا به اظهار مسافر براي عمليات پي گيري ادعاي مطرح توسط مسافر تنظيم مي شود و اقدام نمايد. فرم اظهار مفقودي يا خسارت بار، ص

 .هيچگونه قابليت استنادي ندارد و نيز شكايت تلقي نمي شود
هوانوردي و  مسافر متعهد مي گردد از تحويل هر گونه بار حاوي كاالي ممنوعه و يا خطرناك (بر طبق قوانين و مقررات ملي و بين المللي  .٣٦

ي رويه هاي جاري شركت هواپيمايي) و هرگونه باري كه ايمني و امنيت پرواز، هواپيما، افراد و يا اموال موجود در هواپيما را به مخاطره م
 .اندازد، اكيداً خودداري نمايد

 ذور مي باشيم.پذيرش حيوان زنده منوط به شرايط هنگام پرواز مي باشد در غير اينصورت از پذيرش حيوان زنده مع .٣٧
عالوه بر موارد فوق الذكر، شركت هواپيمايي حق دارد از پذيرش هر گونه بار و كااليي كه به تشخيص شركت هواپيمايي غير استاندارد بوده   .٣٨

 .و يا مخاطره آميز باشد، خودداري نمايد
ابع قوانين و مقررات قابل اعمال حمل و نقل شرايط حمل و نقل و ساير خدمات مرتبط و مسئوليت شركت هواپيمايي و محدوديت هاي آن، ت .٣٩

، به منزله آگاهي كامل و پذيرش كليه قوانين و مقررات بليتهوايي مي باشد. بهره مندي مسافر از خدمات شركت هواپيمايي به موجب اين 
 .جاري و قابل اعمال حمل و نقل هوايي و مقررات و رويه هاي جاري شركت هواپيمايي است

هواپيمايي هيچگونه مسئوليتي نسبت به حمل و نقلي كه توسط ساير متصديان حمل و نقل اعم از هوايي، دريايي، زميني  بديهي است شركت .٤٠
 .يا ريلي، حتي با هماهنگي شركت هواپيمايي صورت گيرد، برعهده نخواهد داشت

به قسمت بروز رساني اطالعات پروفايل سايت كاربران گرامي در صورت تغيير شماره موبايل و آدرس پست الكترونيك به منظور اصالح آن   .٤١
 .مراجعه فرماييد

 .پاسخگوي سواالت شما مي باشد  COM.ZAGROSAIRLINES@CRM و پست الكترونيكي  021-4746شماره تماس  .٤٢
 موارد ستاره دار (***) مربوط به شركت هاي محترم خدمات مسافرت هوايي طرف قرارداد مي باشد.  .٤٣
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