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  2020יוני  28ראשון  יוםב עודכן

 
מכירה רק לאחר שחברות ל מתוך אחריות כלפי לקוחותינו הם יפתחומקומות נוספים במגוון טיסות סדירות, לנו יש טיסות סדירות: 

 שהקו יחזור לפעילות סדירה ללא ביטולים.התעופה יתחייבו 

 מידע חשוב לרישום בעת משבר הקורונה
 :בענף התעופהבעידן של חוסר וודאות ועד להתבהרות  והרישום והביטול כדי להגן על לקוחותינהקלנו בעניין דמי 

 רישום הלקוח רק לאחר אישור התנאים דלהלן: •

 דולר בעת ההרשמה ובחירת הטיסה. 150 דמי רישום: •

דולר הינם דמי טיפול  50מתוך דמי הרישום  דמי טיפול: •
 בהזמנה.

 ,יום מתאריך ההרשמה 14שקל עד  100 דמי ביטול: •
, לאחר מכן בכפוף דולר 50 לאחר מכן ועד ה' אלול

 לשינוי שם.

( 16-25.08.2020אלול ) ה'בין כ"ו אב ל השלמת תשלום: •
חובה להשלים הסכום לתשלום מלא, במידה ולא יושלם 

 הסכום תבוטל ההזמנה ולא יינתן כל החזר.

לא תהיה אפשרות שבמידה )חלילה וחס(  החזר מלא: •
לקיים את הטיסות )סגר אווירי, סגר באוקראינה או 
בישראל עקב נגיף הקורונה(, הלקוח יקבל החזר כספי 

 מלא למעט דמי הטיפול.

בידוד הלקוח מודע לכך שבמידה והוא יהיה חולה או ב חולה: •
ביום הטיסה בין בהלוך בישראל ובין בחזור באוקראינה, לא 

 יהיה זכאי לכל החזר עבור הטיסה שלא מומשה.

הלקוח מצהיר כי הובא לידיעתו כי נכון לעת הזו יש  בידוד: •
, ויתכן ובחזרתו לשבים מחו"ל יום 14חובת בידוד בישראל של 

יום לפי הוראות  14לישראל עדיין תהיה חובת בידוד ביתי של 
 משרד הבריאות.

ידה ותהיה מגבלה על כמות הנוסעים, במ מקומות מוגבלים: •
 הראשונים שנרשמו יכנסו לרשימה. )כל הקודם זוכה(

הלקוח מצהיר כי יש בידו ביטוח רפואי תקף  ביטוח רפואי: •
 מומלץלאוקראינה וכי הביטוח כולל כיסוי לנגיף הקורונה. )

 לרכוש אצלינו פוליסת ביטוח הכוללת כיסוי לנגיף הקורונה
(, במידה והלקוח בחר לרכוש ביטוח באופן בעת ההרשמה

.עצמאי, הוא יעביר את הפוליסה לבדיקת החברה

דמי ביטול:  |  דולר 200דולר לאחר מכן  50עד ה' אלול דמי שינוי שם:  | דולר לכיוון 25: טיסה דמי שינוי|  דולר 150דמי הרשמה 
 ניתן לרכוש בתוספת תשלום |כיוון אחד |  דולר 400ח"י אלול עד  –' ה-מ ,דולר 50יום מתאריך ההרשמה ואח"כ  14שקל עד  100

המופיעות בטבלה הינם משמאל לימין וכפי  השעות|  )ללא ביטוח רפואי( ודמי טיפולכרטיס טיסה, נסיעות פנים המחירים כוללים: 
| כל העסקאות נעשות ע"פ היתר עיסקא של ברית פנחס | ט.ל.ח ועלולים להשתנותשקיבלנו מחברות התעופה 

  הלוךטיסות  

  

   טיסות חזור

  מחיר יעד  * שעה תאריך חברה קוד מחיר יעד  * שעה תאריך חברה קוד 

רביעי
 D002 $380 ---  05:00-13:00 16/09אלול <  כז צ'רטר M105 $450 --- 01:00-04:30 מוצ"ח צ'רטר 

ח
צ"

מו
 D015 $380 ---  12:00-20:00 16/09אלול <  כז צ'רטר M120 $450 --- 03:00-07:30 מוצ"ח צ'רטר 

D025 $380 ---  18:00-01:30 16/09אלול <  כז צ'רטר B105 $430 --- 06:00-13:30 21/09< ג תשרי  צ'רטר 

ני
ש

 
שי

מי
ח

 E002 $390 ---  05:00-13:00 17/09אלול <  כח צ'רטר B115 $420 --- 13:00-20:00 21/09< ג תשרי  צ'רטר 

E015 $390 ---  12:00-20:00 17/09אלול <  כח צ'רטר B125 $410 --- 17:00-00:30 21/09< ג תשרי  צ'רטר 

E025 $390 ---  18:00-01:30 17/09אלול <  כח צ'רטר B135 $390 --- 23:00-05:00 21-22/09< ד תשרי  צ'רטר 

ו'
 

F002 $390 ---  00:30-07:30 18/09אלול <  כט צ'רטר C105 $370 --- 04:00-11:30 22/09< ד תשרי  צ'רטר 
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      C115 $360 --- 11:00-18:00 22/09< ד תשרי  צ'רטר 

 

       C125 $360 --- 15:00-23:00 22/09< ד תשרי  צ'רטר 


