
MAIS 
ASSENTOS

DISPONÍVEIS

MAIS
BENEFÍCIOS

MAIS FLEXIBILIDADE
MEDIDAS EXTRAS DE 
SEGURANÇA E SAÚDE

• A partir de 1 de Maio: os clientes poderão escolher 
qualquer assento disponível, enquanto aproveitando 
de novos serviços, produtos e benefícios

• Máscaras continuarão sendo obrigatórias; padrões 
elevados de limpeza continuam sendo aplicados; 
parcerias com especialistas da saúde continuam 
ajudando na inovação

• Um centro de planejamento 
alinhado com ferramentas para 
navegar destinos e programações, tudo isso com 
poucos cliques

• O Mapa de Descobertas da Delta permite os 
clientes pesquisarem à medida que os serviços 
sejam retomados

• A partir de 14 de abril: Snacks e bebidas de volta após um 
redisign com serviço seguro criado em parceria com a 
Mayo Clinic

• Beba e lanche o clássico ou novos produtos - o primeiro 
passo para reintroduzir o serviço de bordo melhorado

• Aproveite e relaxe em mais opções de Delta Sky Clubs 
antes ou depois do seu voo

• Ampliando a validade de todos os 
bilhetes que expirariam em 2021 e 
todos os bilhetes comprados em 2021 
para expirar apenas em 31 de dezembro de 2022

• Ampliando o waiver existente de Taxa de Alteração 
para todos os bilhetes em Basic Economy comprados 
até 30 de abril de 2021 (incluindo viagens a partir de 
fora da América do Norte)

• Eliminação permanente de todas as Taxas de Alteração 
em cabines premium e Main Cabin para bilhetes a partir 
da América do Norte

• Membros do SkyMiles® podem ganhar até 75% mais para o Status 
Medallion® 

• Aplicável a maioria dos bilhetes – incluindo Award Travel, a primeira na 
indústria

• Em conjunto com a extensão pioneira de status e milhas, os Membros 
Medallion recebem um generoso começo para o Status em 2022

• O time Global de Limpeza continua
inovando na higienização da jornada de viagem

• Estações para higienização para as mãos a bordo e iluminação anti-
microbios nos lavatórios

• Desinfectantes Lysol para limpar todas as áreas de contato com o cliente 
nos aeroportos e a bordo

• Disponibilizando pagamento sem contato a bordo

• Parcerias contínuas com o TSA para garantir a limpeza nos pontos de 
segurança dos aeroportos

MAIS 
FERRAMENTAS 
DIGITAIS

MAIS PARA 
APROVEITAR 




