
 

	  
British	  Airways	  on	  maailman	  johtavia	  lentoyhtiöitä,	  joka	  lennättää	  noin	  36	  miljoonaa	  matkustajaa	  vuosittain.	  Yhtiön	  oma	  reittiverkosto	  
kattaa	  yli	  175	  kohdetta	  75	  maassa	  ympäri	  maailmaa.	  British	  Airwaysin	  kilpailuvaltteja	  ovat	  korkeatasoinen	  palvelu,	  uudet	  koneet,	  uusitut	  
matkustamot	  ja	  lounget,	  uusi	  teknologia	  ja	  uudet	  reitit,	  joihin	  yhtiö	  investoi	  osana	  käynnissä	  olevaa	  viiden	  miljardin	  punnan	  
investointiohjelmaansa.	  British	  Airwaysin	  tarjoamat	  matkustusluokat	  ovat:	  First	  (ensimmäinen	  luokka,	  mannertenvälinen	  matkustaminen),	  
Club	  World	  (mannertenvälinen	  liikematkustaminen),	  Club	  Europe	  (Euroopan	  sisäinen	  liikematkustaminen),	  World	  Traveller	  Plus	  
(mannertenvälinen	  matkustaminen,	  ’premium-‐turisti’),	  World	  Traveller	  (mannertenvälinen	  matkustaminen,	  turistiluokka)	  ja	  Euro	  Traveller	  
(Euroopan	  sisäinen	  matkustaminen,	  turistiluokka).	  Yhtiön	  kotikenttä	  on	  Lontoon	  Heathrow’n	  lentokenttä.	  Lennot	  Helsingistä	  lentävät	  
Heathrow’n	  terminaali	  3:een.	  
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British	  Airways	  lisää	  joustavuutta	  lippujensa	  hinnoittelussa	  Euroopan	  lennoilla	  
	  
British	  Airways	  tuo	  nyt	  myös	  Helsingin	  ja	  Lontoon	  välisille	  lennoille	  uuden	  erikoishintaisen	  lipputyypin	  vain	  
käsimatkatavaroiden	  kanssa	  matkustaville	  asiakkailleen	  sekä	  uuden	  osittain	  muutoskelpoisen	  lipputyypin.	  
Molemmat	  lipputyypit	  ovat	  tarjolla	  yli	  90	  kohteeseen	  Euroopassa.	  
	  
Vain	  käsimatkatavarat	  salliva	  (hand-‐baggage	  only)	  ja	  osittain	  muutoskelpoinen	  (semi-‐flex)	  -‐lipputyyppi	  ovat	  
myynnissä	  kaikilla	  Euroopan	  sisäisillä	  lennoilla	  Lontoon	  Heathrow’n,	  Gatwickin	  ja	  Cityn	  kentiltä	  lähteviltä	  
lennoilta	  ja	  siten	  myös	  British	  Airwaysin	  lennoilla	  Helsingin	  ja	  Lontoon	  Heathrow’n	  välillä.	  
	  
Semi-‐flex-‐lipun	  merkittävimmät	  edut	  ovat	  muutosmahdollisuus	  lippuun	  ilman	  palvelumaksua	  ennen	  
lähtöpäivää	  (mahdollinen	  hintaerotus	  tulee	  maksettavaksi),	  täysin	  ilmainen	  muutos	  lippuun	  lähtöpäivänä	  
samalta	  lentokentältä	  ja	  samaan	  kohteeseen	  kuin	  alkuperäisessä	  lipussa	  sekä	  mahdollisuus	  veloituksettomaan	  
istumapaikkavaraukseen	  kaksi	  päivää	  ennen	  lentoa.	  
	  
Hand-‐baggage	  only	  -‐lippu	  on	  edullisempi	  kuin	  standard-‐lippu	  (perushintainen	  lippu)	  ja	  hyvä	  vaihtoehto	  niille,	  
joille	  matkatavaraksi	  riittää	  pelkkä	  käsimatkatavara.	  British	  Airwaysin	  operoimilla	  lennoilla	  käsimatkatavara	  voi	  
olla	  enintään	  23	  kiloa	  painava	  laukku	  (mitat:	  56	  cm	  x	  45	  cm	  x	  25	  cm)	  sekä	  käsilaukku	  tai	  tietokonelaukku.	  
	  	  
Kaikissa	  matkustajaluokissa	  British	  Airwaysin	  lennoilla	  matkan	  hintaan	  kuuluu	  ilmainen	  ateria	  ja	  juomat.	  	  
	  
"Olemme	  jälleen	  kuunnelleet	  asiakkaitamme	  ja	  hand	  baggage	  only	  -‐hinta	  on	  sen	  tulosta.	  Moni	  asiakkaistamme	  
matkustaa	  nykyään	  pelkän	  käsimatkatavaran	  kanssa,	  eikä	  vähiten	  siitä	  syystä,	  että	  meillä	  on	  erittäin	  salliva	  
käsimatkatavarasääntö.	  Nyt	  tarjoamme	  tämän	  vaihtoehdon	  alennettuun	  hintaan.	  Samaan	  
aikaan	  tuomme	  muutakin	  joustavuutta	  asiakkaillemme	  semi-‐flex-‐lipun	  muodossa,	  joka	  muun	  muassa	  
mahdollistaa	  veloituksettoman	  istumapaikkavarauksen	  netissä,	  osoitteessa	  ba.com,	  kaksi	  vuorokautta	  ennen	  
matkalle	  lähtöä	  eli	  päivää	  aiemmin	  kuin	  perushintaisen	  lipun	  ehdot	  sallivat	  sekä	  perushintaista	  lippua	  
vapaammat	  lipun	  muutosmahdollisuudet.	  Tässä	  jälleen	  hyviä	  syitä	  matkustaa	  British	  Airwaysilla",	  kertoo	  
British	  Airwaysin	  Suomen	  ja	  Baltian	  maiden	  asiakkuusjohtaja	  Satu	  Kalajainen	  ilahtuneena.	  
	  
Asiakkailla	  on	  myös	  mahdollisuus	  yhdistellä	  perus-‐	  (standard),	  osittain	  muutoskelpoisia	  (semi-‐flex)	  ja	  täysin	  
muutoskelpoisia	  (fully-‐flex)	  lippuja.	  	  Esimerkiksi	  asiakas,	  joka	  matkustaa	  Helsingistä	  Lontooseen,	  saattaa	  haluta	  
perushintaisen	  lipun	  menomatkalle	  ja	  osittain	  tai	  täysin	  muutoskelpoisen	  lipun	  paluumatkalle.	  
	  
	  
Lisätietoja:	  www.ba.com	  
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