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1 mesaj

Presa Tarom <presa@tarom.ro> 9 aprilie 2019, 15:55
Către: calin.corpas@informmedia.ro, redactia@bihormedia.ro, airport@aeroportoradea.ro, bihon@informmedia.ro,
redactia@informmedia.ro
Cc: presa@tarom.ro

Buna ziua,

 

Revenim la dvs cu scuzele şi rec�ficările de rigoare. Regretăm profund eroarea din conţinutul mesajului anterior,
referitoare la datele de călătorie corespunzătoare returului, a fost atașată o simulare anterioară.

 

Așadar, iată dreptul la replică actualizat,  cu rugămintea de a-l face cunoscut ci�torilor dvs:

 

’’ Urmare a informaţiilor eronate, vehiculate în spațiul public de către dl.primar Bolojan, ieri, 08.04.2019,în
contextul ar�colului : http://www.bihon.ro/ce-i-lipsesc-aeroportului-oradea-banii-si-credibilitatea/2230178,
vă transmitem dreptul la replică al Companiei TAROM, pe care vă solicităm să îl faceţi public în cel mai scurt �mp:

 

‘’Din respect pentru informarea corectă a publicului, în contextul declaraţiilor făcute public de către dl primar
Bolojan, Compania TAROM doreşte să îşi exercite dreptul la replică.

As�el, TAROM se dezice total de informaţiiile transmise de către dl Bolojan cu privire la tarifele biletelor de avion
dus-întors pe ruta Oradea-Bucures�, Timisoara-Bucures�, respec�v Cluj-Napoca –Bucureş�.

Aşa cum reiese şi din imaginile ataşate, acestea sunt lipsite de veridicitate; spre exemplu, în urma unei simulări de
rezervare rezultă că un bilet de avion dus-întors, pe ruta Oradea-Bucureş�, conform datelor de călătorie
menţionate de dl Bolojan, poate fi achiziţionat cu 182,21 EUR (aproxima�v 850 lei). De asemenea, menţionăm că
grila de tarifare a Companiei TAROM a rămas aceeaşi şi că sistemul automa�c de rezervări calculează, încarcă şi
converteşte tarifele în monedă euro.

Menționăm că tarifele biletelor de avion prezintă o diversitate de prețuri  (chiar și pentru aceste des�nații), în
funcție de clasă, ziua și ora călătoriei, perioada de �mp înainte cu care este cumpărat biletul sau numărul de
locuri disponibile la momentul rezervării. ’’

 

Încă o dată vă mulțumim tare mult pentru înțelegere și colaborare!

 

http://www.bihon.ro/ce-i-lipsesc-aeroportului-oradea-banii-si-credibilitatea/2230178
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Vă mulțumim frumos!

 

Cu s�mă,

Echipa TAROM
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