
Maksā ar X karti un lido ar airBaltic!

No šī gada 3. aprīļa līdz pat 2018. gada 31. decembrim, aktīvi norēķinoties par veikta-
jiem pirkumiem ar jebkuru Citadeles Visa kredītkarti, Visa kredītkaršu lietotāji var 
saņemt airBaltic biļetes.

AirBaltic biļetes būs iespējams iegādāties uz sev vēlamo airBaltic piedāvāto lidojuma 
galamērķi – tuvāku vai tālāku, reģistrējoties RELAX lojalitātes programmā.

• Lai iegādātos tuvā galamērķa kuponu, norēķiniem ar karti jābūt veiktiem vismaz 
pilnu 7000 EUR apmērā.

• Lai iegādātos tālā galamērķa kuponu, norēķiniem ar karti jābūt veiktiem vismaz 
pilnu 10 000 EUR apmērā.

Tuvie galamērķi:
Tallina, Viļņa, Palanga, Stokholma, Gēteborga, Kopenhāgena, Oslo, Stavangere, 
Varšava, Helsinki, Turku, Tampere, Hamburga, Berlīne, Londona, Aberdīna, Billunda, 
Minska, Sanktpēterburga, Kijeva, Odesa, Prāga, Budapešta, Diseldorfa, Minhene, 
Poprada.

Tālie galamērķi:
Milāna, Parīze, Vīne, Amsterdama, Cīrihe, Ženēva, Roma, Brisele, Barselona, Madride, 
Tbilisi, Telaviva, Saloniki, Atēnas.

Papildu informācija par piedāvājumu:
• Kampaņā piedalās jebkura fiziska persona, kura no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. 
gada 31. decembrim ir vai kļūst par Visa kredītkartes vai papildkartes lietotāju un veic 
norēķinus ar šo karti ne vēlāk, kā līdz 2018. gada 31. decembrim.

• Par pirkumiem iztērētie eiro tiek uzskaitīti no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2018. gada 
31. decembrim, arī tad, ja Visa kartes lietotājs nav reģistrējies AS “Citadele bankas” 
RELAX punktu programmā. Banka neatbild par saņemto kuponu sabojāšanu, 
nozaudēšanu un kupona nokļūšanu trešo personu rīcībā jebkādā citā veidā.

• Uzkrājums kuponu iegādei veidojas par katru ar karti iztērēto pilno eiro viena 
kalendārā gada laikā no kartes izsniegšanas brīža. Klients varēs iegādāties airBaltic 
kuponu no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2019. gada 31. jūlijam (ieskaitot).

• Lai iegādātos airBaltic lidojuma kuponu, ir jāreģistrējas RELAX punktu programmā 
un kupona iegāde jāveic, izmantojot šo programmu.

• Maksimālais kuponu skaits, ko var iegādāties viens kartes lietotājs – 2 kuponi 
kampaņas periodā neatkarīgi no galamērķu veida līdz 2019. gada 31. jūlijam un 
iztērēto eiro summas.

https://visa.citadele.lv/lv/customers/sign_in


Kupona izmantošanas noteikumi:
• Kupons derīgs apmaiņai pret AS Air Baltic Corporation (reģ. Nr. LV 40003245752; 
turpmāk – airBaltic) aviobiļeti lidojumam vienā virzienā Basic (V) klasē (ekonomiskajā 
servisa klasē) airBaltic izpildītajos tiešajos reisos. Kupons nav derīgs apmaiņai pret 
aviobiļeti airBaltic partneru izpildītajos reisos ar reisa numuriem no BT5000 līdz 
BT8000.

• Kupons jāapmaina pret biļeti sešu mēnešu laikā no tā iegādes brīža. Lidojuma 
periods, kurā var doties ceļojumā, ir 12 mēneši, kopš kupona iegādes brīža. Bet jāņem 
vērā, ka kupona apmaiņa pret biļeti jāveic ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms izlidošanas. 
Apmaiņa pret airBaltic aviobiļeti jāveic www.airbaltic.com. Kupona neizmantošanas 
gadījumā tas netiks kompensēts. Kupons nav ceļošanas dokuments.

• Apmaiņa veicama interneta biļešu iegādes sistēmā www.airbaltic.com, izvēloties 
atbilstošo galamērķi un lidojuma datumus, un biļešu rezervācijas attiecīgajā solī 
ievadot attiecīgā kupona kodu/-us. Lidojumi, kuros ir iespējams kuponu apmainīt pret 
aviobiļeti, ir apzīmēti ar dāvanu kastītes simbolu un norādītā biļešu cena ir 0.00€. Lai 
pabeigtu rezervāciju, ir jāievada pasažiera vārds, uzvārds un kontaktinformācija. 
Pabeidzot rezervāciju, uz e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums ar rezervācijas detaļām.

• Lidojumam turp un atpakaļ ir nepieciešami divi kuponi. Ja plānojat ceļot kopā ar 
bērniem, atceraties, ka bērnam nepieciešams atsevišķs kupons, un papildu atlaides 
netiek piešķirtas, bet zīdainis kopā ar pieaugušo, kurš izmanto kuponu, var ceļot bez 
maksas, ja tas ir norādīts rezervācijas brīdī.

• Lūdzam ievērot! Ir ierobežots lidojumu datumu un vietu skaita, kā arī reisu, kuros 
kuponu var apmainīt pret aviobiļeti, piedāvājums. Esiet elastīgi lidojumu datumu 
izvēlē. Gadījumā, ja uz izvēlēto galamērķi konkrētos lidojuma datumos vietas 
apmaiņai pret kuponu netiek piedāvātas, lūdzam izvēlieties citus lidojuma datumus 
vai citu galamērķi.

• Pret kuponiem apmaināmo biļešu pieejamību iespējams palielināt, piemaksājot 
70 eiro par tuvo galamērķi vai 100 eiro par tālo galamērķi, gadījumos, ja izvēlētajos 
reisos šim kuponam atbilstošajā klasē vēl ir vietas. Lai uzzinātu par šo iespēju, izman-
tojiet e-pastu bt@airbaltic.lv vai tālruni +371 67280451.

• Šo piedāvājumu nav iespējams kombinēt ar citām airBaltic akcijām.

• Kupona cenā iekļauti visi lidostu nodokļi un nodevas. Veicot apmaiņu pret aviobiļeti, 
ja netiek iegādāti citi produkti vai pakalpojumi, nekādi papildus norēķini vairs nav 
jāveic.

• Uz aviobiļetēm, kas apmainītas pret kuponiem, attiecas airBaltic pasažieru un 
bagāžas pārvadāšanas noteikumi, kas publicēti www.airbaltic.com/lv/pasazieru-baga-
zas-parvadasanas-noteikumi. Maksa par bagāžas pārvadāšanu un citiem papildu 
pakalpojumiem kuponā nav iekļauti.

https://www.airbaltic.com
https://www.airbaltic.com/
https://www.airbaltic.com/lv/pasazieru-bagazas-parvadasanas-noteikumi
https://www.airbaltic.com/lv/pasazieru-bagazas-parvadasanas-noteikumi


• Aviobiļetēm, kas iegādātas apmaiņā pret kuponiem, nav iespējama lidojuma 
datuma vai vārda maiņa, kā arī tās nav atgriežamas, maināmas vai citā veidā kom-
pensējamas.

• airBaltic neatbild par kupona sabojāšanu, nozaudēšanu un kupona nokļūšanu trešo 
personu rīcībā jebkādā citā veidā.

• Jautājumu gadījumā sazinieties ar airBaltic Klientu servisu pa e-pastu 
reservations@airbaltic.lv vai tālr. +371 67280451 vai arī zvaniet Bankas Zvanu 
centram +371 6 7010000.




