
 

 

Basın Bülteni                                                                                                                          11.06.2014 

Pegasus Plus Kart alanlar, 

yurt içi ya da yurt dışında dilediği yere ücretsiz uçuyor 

Pegasus Hava Yolları’nın Uçuş Programı olan Pegasus Plus çatısı altında ING Bank işbirliğiyle hayata 
geçirilen Pegasus Plus Kart, misafirlerin uçuş keyfini artırmaya devam ediyor.  

Pegasus Plus Kart’a henüz başvuru yapmamış olan kişiler için düzenlenen yeni kampanya ile 10 
Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kart başvurusu yapanlar, 1 Eylül-30 Aralık tarihleri arasında 
Pegasus’un uçuş ağı içerisinde yer alan 84 uçuş noktasından tercih ettikleri herhangi birine 
kullanabilecekleri tek yön bilet kazanacak ve yurt içi veya yurt dışında farklı şehirleri keşfetme imkânı 
bulacak. 

Yıllık kart aidatı olmayan ve ING Bonus Kart'ın tüm özelliklerini taşıyan Pegasus Plus Kart, kart 
sahiplerine yaptıkları tüm alışverişlerden %1 UçuşPuan’ın yanı sıra Bonus Puan biriktirme fırsatı da 
sunuyor.  

Pegasus misafirleri, Pegasus Plus Kart’ın avantajlı dünyasına katılırken Pegasus’un geniş uçuş ağı ile 
yurt içinde 30, yurt dışında 54 olmak üzere, toplam 35 ülkede 84 şehirden dilediklerine ücretsiz uçma 
hakkı kazanmak için www.flypgs.com ya da www.ingbank.com.tr adreslerinden kart başvurularını 
yapabilirler.  

Ayrıntılı Bilgi için:   

desiBel Ajans 

Sibel Kahraman- sibel.kahraman@desibelajans.com – 0532 270 11 27 

Piraye Kirişçi – piraye.kirisci@desibelajans.com – 0530 016 86 81 

ING Bank  

ING Grubu, Bankacılık, Sigorta ve Varlık yönetimi alanlarında faaliyet göstermekte olan dünya çapında bir finansal hizmetler 
şirketidir. ING Grubu, 40'tan fazla ülkede 75 bin çalışana ve 48 milyon müşteriye sahiptir. Her zaman değişime öncülük eden 
ING Grubu, tüm dünyada faaliyet gösterdiği ülkelerde üretime, tasarrufa, girişimciliğe, yenilikçiliğe, yaratıcılığa güç katmak 
hedefini taşımaktadır. Sürdürülebilirliği iş modelinin ana prensibi olarak gören ING Grubu, faaliyet gösterdiği toplumlarda 
çocukların eğitimi, finansal eğitim ve çevre alanlarında birçok program hayata geçirmektedir. ING Grubu, 2003’ten beri 
Uluslararası Finans Kurumu'nun (IFC) çevre ve sosyal sorumluluk standartları esas alınarak 10 milyon dolar ve üzeri bütün 
projelerin finansmanında uygulanması kabul edilen Ekvator prensiplerini gönüllü olarak kabul eden 10 uluslararası 
bankadan birisidir. Bu çerçevede,  proje finansmanında, sosyal sorumluluk ve çevre riskini gözetmekte, ilgili standartlar 
paralelinde hareket etmektedir.  

UNICEF ile 2005 yılından bu yana küresel işbirliğini sürdüren ING Grubu, ‘ING ChancesforChildren’ programı kapsamında 
yaklaşık 800 bin çocuğa destek vererek ve 23 milyon Avro’nun üzerinde kaynak yaratarak çocukların eğitime erişimini 
sağlamaktadır. Küresel sorumluluk standartlarına uyumu FTSE4Good ve Dow JonesSustainability Index gibi kurumlarca da 
tescillenen ING Grubu 2006 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’a da imza atmıştır. ING Grubu 2007’den beri 
faaliyetlerini sıfır karbon ayak izi ile sürdürmektedir. Türkiye’de yaklaşık 350 şube ile hizmet veren ING Bank’ın bankacılık 
stratejisi, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesine paralel bankacılık yapmaktır. Bu kapsamda, ana odak noktası 
tasarruf ve katma değerli ihracatın artırılmasıdır. www.ingbank.com.tr  
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Pegasus Hava Yolları 

1990 yılında charter uçuşlarla havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus, 2005 yılından bu yana Esas Holding A.Ş. 
şirketlerinden biridir. Pegasus, kısa ve orta menzilli hatlarda, noktadan noktaya uygun ücretle ulaşım imkânı sunan, 
Türkiye’nin lider düşük maliyetli havayoludur. Hava yolu ile yolculuğun herkesin hakkı olduğuna inanan Pegasus, uyguladığı 
“low cost” (düşük maliyetli hava yolu) modeli ile misafirlerine uygun fiyatlı, zamanında kalkan ve genç uçaklarla seyahat 
etme imkanı sağlamaktadır. Pegasus, misafirlerini yurt dışında 54, yurt içinde 30 olmak üzere, 35 ülkede toplam 84 noktaya 
ulaştırmaktadır. İstikrarlı büyümesini sürdüren Pegasus, 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da Official Airline Guide (OAG) 
raporunda koltuk kapasiteleri baz alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa’nın en büyük 25 hava yolu arasında “Avrupa’nın 
En Hızlı Büyüyen Havayolu” olarak gösterilmiştir. Pegasus, 2012 yılında Airbus firmasıyla imzaladığı ve teslim tarihindeki 
tutarı yaklaşık 12 milyar USD olan, 25 adedi opsiyonlu 100 uçaklık filo siparişi ile sipariş verdiği tarih itibariyle  Türk Sivil 
Havacılık tarihinde bir seferde verilmiş en büyük siparişe imza atmıştır. 

Sosyal Medyada Pegasus Hava Yollarını Takip Etmek İçin: 

www.flypgs.com   http://www.facebook.com/PegasusHavayollari    http://twitter.com/ucurbenipegasus 
http://instagram.com/ucurbenipegasus  www.youtube.com/pegasushavayollari  
https://plus.google.com/+PegasusHavayolları 
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