
O echipa de specialisti ai Tarom vine la Sibiu pentru a stabili natura defectiunii survenite la aeronava
Pasagerii cursei Tarom de la Sibiu catre Munchen si retur, care a fost anulata, vineri, din cauza unor
defectiuni tehnice, au fost programati pe alte zboruri, iar o echipa de specialisti ai companiei va merge la
Sibiu pentru a inspecta aeronava, transmite corespondentul Mediafax.
  
  Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de compania Tarom, pasagerii care ar fi trebuit sa
plece de la Sibiu catre Munchen si cei care fi trebuit sa ajunga la Sibiu de la Munchen au fost programati
pe alte zboruri ale companiei.
  
  "Pasagerii afectati de aceasta anulare sunt programati pe alte curse pana la destinatia finala, conform
biletelor de avion pe care le detin si primesc asistenta pe Aeroportul din Sibiu conform Regulamentului
EC261/2004, cu privire la drepturile pasagerilor", se arata in comunicat.
  
  Potrivit sursei citate, un numar de 27 de persoane ar fi trebuit sa plece de la Sibiu catre Munchen, iar
noua pasageri erau programati pentru cursa Munchen - Sibiu.
  
  Reprezentantii Tarom au anuntat, de asemenea, ca o echipa de specialisti ai companiei urmeaza sa se
deplaseze de la Bucuresti la Sibiu pentru a stabili exact natura defectiunii survenite la aeronava de tipul
ATR 42-500, care trebuia sa efectueze zborul.
  
  "O echipa tehnica a Tarom se va deplasa la Sibiu pentru a inspecta aeronava si a lua masurile necesare
pentru remedierea problemei", se mai arata in comunicat.
  
  Cursa aeriana Sibiu - Munchen a companiei Tarom, care trebuia sa decoleze vineri, la ora 10.00, nu a
putut pleca din cauza unor defectiuni tehnice, iar ulterior zborul a fost anulat.
  
   Reprezentantii companiei Tarom au declarat ca mecanicii au observat existenta unor defectiuni
tehnice, motiv pentru care avionul nu a mai decolat.
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