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Extension of Winter surprise offer 2015  م2012مفاجأة الشتاء تمدٌد عرض  

  Date/ التارٌخ        
18 JAN 2015   

Reference/ الرقم المرجعً   
  201501181 

Effective date/ تارٌخ التطبٌق   
IMMEDIATELY حاالً /          

 

     
 22 الصادرة بتاريخ 201212202إلحاقا للنشرة رقم      

م فإنه قد تم تمديد عرض صالحية فترة البيع  2012ديسمبر 
  م.2012ٌناٌر  22م إلى تارٌخ 2012مفاجأة الشتاء لعرض 

 
 :الشروط العامة

 العرض

صالحية 
 فترة البيع

 م2012يناير  22 – 1من 

صالحية 
 فترة السفر

 م2012مايو  20فبراير الى  1من 

 احةجميع قنوات البيع المت قنوات البيع

مجال 
 التطبيق

 على جميع رحالت " السعودية" الدولية

درجات 
 السفر

 الضيافة عمالاأل األولى

A I U 

 %20 %22 %30 نسبة الخصم

طريقة 
تركيب 
 السعر

 FXP أماديوس

 FQCSV جاليليو

 WP أباكسيبر/سا

 4P*FSR أكسسورلدسبان/

شروط تغير 
 خط السير

نظمة "السعودية" على تطبق جميع أ
 الدرجات التالية فقط:

 الضيافة التشجيعية 

 اإلقتصادية األعمال 

 ولى المميزاأل 
 مالحظة:

( في  ATCإستخدام المبدل اآللي )  فضلي
 .حالة التغيير أو اإلسترداد

شروط 
 سترداداإل

شروط 
صالحية 

 السعر

 
أيام وال تزيد  3أن ال تقل مدة الرحلة عن 

 يوم 30عن 
 

 
 

 
In annex to bulletin 201412294, issued on 29 
Dec 2014, we have extended the selling 
period for winter offer 2015, till the 22nd of 
January 2015. 
 

General conditions: 
Offer 

Validity of 
selling 
period 

01 – 22 January 2015 

Validity of 
travel 
period 

01 February – 20 May 2015 

Points of 
sale 

All points of sale 

Flight 
application 

Upon all SV international flights 

Class of 
service 

First Business Economy 

Discount 
A I U 

30% 25% 20% 

 
Fare 
calculation 

 

Amadeus FXP 

Galileo FQCSV 

Sabre/Abacus WP 

Worldspan/Axess 4P*FSR 

Rerouting 
conditions 

All SV policies apply upon the 
following classes only: 

 Supersaver economy 

 Value business 

 Premium first 
Note: it is recommended to use 
ATC in case of change of 
refund. 

Fare rules 
validity 

Minimum stay: not less than 
three day 
Maximum stay: not more than 

30 days  
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ٌق على هذه النشرة، نرجو التواصل على البرٌد اإللكترونً التالً:إذا كان لدٌكم أي استفسار أو تعل  
If you have any questions or comments on this bulletin, please contact:    

gdssupport@saudiairlines.com 
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