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Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, havacılık sektöründeki 30 yılı aşan 
tecrübesi ve tatil havayolu uzmanlığı ile Türkiye ile Avrupa arasında 27 ülkede 50’den fazla 
destinasyona uçuş gerçekleştirmektedir.  Merkezimiz Antalya’da ve diğer ofislerimiz Frankfurt, İzmir, 
Ankara ve İstanbul’da bulunan 4.000’den fazla çalışanı ve 39 uçaklık filosu ile her yıl 10 milyona yakın 
yolcu taşımaktayız. Türkiye ile Avrupa arasında tarifeli ve direkt seferlerle en fazla uçuş gerçekleştiren 
ve Antalya’yı, İzmir’i ve birçok Anadolu kentini hem iç hatlarda hem de dış hatlarda en fazla noktaya 
bağlayan havayolu olarak, Türk turizm taşımacılığının bel kemiğini oluşturmaktayız. 
 
  
Değerli iş birliğinizi daha üst seviyeye taşımak ve sizlere kurumsal biletlemelerinizde kolaylık sağlamak 
adına aşağıda detaylarını bulabileceğiniz “Kurumsal Program”ımızın avantajlarını paylaşmak istiyoruz. 
 
Siz de “Kurumsal Program”ımıza dahil olarak bu avantajlardan hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.  
 
SunExpress Kurumsal Program’ın avantajları: 
 
İç hatlarda; Dış hatlarda; 

 5 kg ek bagaj hakkı, 
 Uçuştan 12 saat öncesine kadar isim 

değişikliği hakkı, 
 Uçuştan 12 saat öncesine kadar iptal, 

iade  ve varsa ücret farkı ödemek 
kaydıyla cezasız tarih değişikliği hakkı, 

 Uçuştan 6 – 12 saat öncesi 50 TL 
karşılığında iptal ve varsa ücret farkı 
ödemek kaydıyla 50 TL karşılığında 
değişiklik hakkı, 

 Uçuştan 2 – 6 saat öncesi ücret farkı 
ödemek kaydıyla 50 TL karşılığında 
değişiklik hakkı. 

 5 kg ek bagaj hakkı, 
 Uçuştan 12 saat öncesine kadar isim 

değişikliği hakkı, 
 İade hakkı:  

- 0 - 48 saat arası kalan sürede %50 
ceza uygulanır. 

- 48 saat - 7 gün kalana kadar %40 
ceza uygulanır. 

- 7 günden fazla sürede %25 ceza 
uygulanır. 

 Uçuştan 48 saat öncesine kadar, iki uçuş 
arasında varsa fiyat farkı ödenerek 
cezasız tarih değişikliği hakkı. 

 
 
Programa başvurmak için SunExpress Ege Bölge Satış Müdürü Eray Mert ile irtibata geçebilirsiniz. 
 

 Ege Bölgesi Satış Müdürü : eray.mert@sunexpress.com    
Tel               : 0 549 220 52 65 

 
 
 


