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Пасажирам рейсу

QU-4723

вiд

25.04.2021

У зв 'язку' iз затримкою чартерного рейсу, що трапилась

ро~, . ТОВ • «Авjакомпанiя «Азур Ейр УкраУна» (надалi

25"

квiтня

року

2021

- Авiакомпанiя)

повiдомляеластупне. .
Авiакомпанiя. щиро жалкуе про те, що 25.04.2021 року вiдбулась
затримка у виконаннi чартерного рейсу QU-4723 за маршрутом Бориспiль

(КиУв, УкраУна)- Хургада (Арабська Республiка €гипет).
Затримка даноrо рейсу сталася в результатi замiни повiтряного судна,
яка вiдбулась з 'I.'ехнiчних причин.

Згiдно з положениями Роздiлiв I та XIV Авiацiйних правил УкраУни
«Правила повiтряних перевезень та обслуговування пасажирiв
(дa.rii

-

Правила),

УкраУни №1239 вiд

затвердженими

26

листопада

·У

наслiдок

дiУ

багажу»

наказом ДержавноУ авiацiйноУ служби

2018

року, авiаперевiзник може затримати

або скасувати рейс як з комерцiйних причин, так

вiд - нього.

i

надзвичайних

i

з причин, якi не залежать

обставин,

зокр~ма

технiчних

перешкод, що виникли ·внаслiдок вiдмови та збоУв, несправностей систем

електро_пост~ч.ання,

зв 'язку,

комунiкацiй,

обладнання,

програм~ого

забезпечення, авiаперевiзник мае право без повiдомлення пасажира скасувати
чи затримати рейс· або анулювати ранiше пiдтверджене бронювання.

Зi с1югq ·боку, на виконання вимог Повiтряного кодексу УкраУни · та
Правил в перiод очiкування проводилося iнформування про орiентовщшй час
затр:имки рейсу

i

очiкуваного часу його виконання; також пасажирам двiчi

надаваriось харчування та напоУ за встановленими нормами .

. Зв~ртаемо

уваrу, що вiдповiдно до роздiлу

УкраУци та Роздiлу

XV

XIII

Повiтряного кодексу

Правил, виплата грошовоУ компенсацiУ за затримку

рейсу не передбачаеться.

·

Авiакомпанiя
ще раз шкодуе
про те, що трапилась
з_а' тримка у виконаннi
.
.
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чартерного рейсу

-•

i приносить

своУ 1?ибачення .

.Перщий з~сrупн11к . генерального
· дff ректора з виробництва

А.Ф.Бенца

Юридична адреса: 90500, УкраУна, Закарпатська обл., Тячiвський район , м. Тячiв , вул. Незалежностi, буд. 90-А
Поштова адреса: 02090, УкраУна, м . КиУв, вул. Володимира Сосюри , 6
Legal address: 90-А Nezalezhnosti street, Tiachiv, Tiachiv district, Zakarpattia region, 90500, Ukraine
·
· Postal address: 6 , Volodymyr Sosyura street, Kyiv, 02090, Ukraine
e-mail : office@azurajr.ua

