ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА ЗА АВТОМАТИЧНО ЧЕКИРАНЕ
Като закупувате услуга за Автоматично чекиране, приемате и се съгласявате с приложимостта
на настоящите Правила и условия спрямо Вас и другите Пътници по Вашата резервация.
1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
1.1. Термините и изразите, дефинирани в Общите условия за превоз на Wizz Air, имат същото
значение, когато се използват и в настоящите Правила и условия, освен ако не са посочени подолу, или контекстът не изисква друго.
1.2. Определения „Общи условия за превоз“ означава общите условия за превоз на Wizz Air
Hungary Ltd и/или Wizz Air UK Ltd (в зависимост от полета, за който е закупена услугата за
автоматично чекиране), както са публикувани на Уебсайта и променяни от съответния филиал
на Wizz Air от време на време.
1.3. „ВИЕ“ или „РЕЗЕРВИРАЩ“ означава физическо лице на възраст, която му позволява да
изразява пълно правновалидно съгласие, или юридическо лице, което действа като
представител на Пътника и извършва резервация на собствено име и от собствено име, или на
името и от името на Пътника, и което поема задълженията, посочени в Клаузи 6.1.4 – 6.1.7. от
Общите условия за превоз. Резервиращ включва също така всяко физическо или юридическо
лице, което ни заплаща Общата цена, посочена в Пътния план на Пътника и пътническите
агенции.
1.4. „Услуга за Автоматично чекиране“ или „Автоматично чекиране“ означава услугата, която
предоставяме въз основа на и в съответствие с настоящите Правила и условия, която дава право
на Вас и на Пътниците по Вашата резервация да бъдете чекирани автоматично срещу такса.

2. УСЛУГА ЗА АВТОМАТИЧНО ЧЕКИРАНЕ
2.1. Можете да закупите Автоматично чекиране на Уебсайта или чрез мобилното приложение
на Wizz Air в момента на резервацията или да го добавите към вече съществуваща резервация
до 4 часа преди часа на заминаване на полета Ви по разписание. За да се избегне съмнение,
часът на заминаване на полета по разписание означава часът, който Ви е съобщен от Wizz Air в
момента на резервацията Ви или по-късно, поради промени в разписанието. Закъснението на
полет не се счита за промяна в разписанието. За пояснение – покупката на Автоматично
чекиране трябва да бъде извършена (т.е. плащането да е завършено) до 4 часа преди часа на
заминаване на полета Ви по разписание.
2.2. Услугата за Автоматично чекиране може да бъде закупена по следните начини:
- може да бъде добавена към тарифата Basic или WIZZ GO в момента на резервацията на полета
Ви или към вече съществуваща резервация, или
- може да бъде закупена като част от WIZZ Plus (включена е в WIZZ Plus). Моля, имайте предвид,
че ако сте закупили WIZZ Plus в рамките на 4 часа преди часа на заминаване на полета Ви по
разписание, Автоматичното чекиране няма да бъде включено в WIZZ Plus.
2.3. Ако изберете Автоматично чекиране, то се извършва за всички полети и всички Пътници по
резервацията, като таксата за услугата се изчислява в съответствие с броя на Пътниците и
полетите.

2.4. Моля, имайте предвид, че за успешното използване на Автоматично чекиране трябва да
предоставите следната информация:
- данни от Вашия пътнически документ и пътническите документи останалите Пътници по
резервацията (освен в случай на пътуване в рамките на Шенгенската зона);
- телефонен номер за контакт, в случай на пътуване в рамките на Шенгенската зона;
2.5. Ако закупите Автоматично чекиране и сте предоставили необходимата информация
(съгласно Клауза 2.4. от настоящите Правила и условия), Вашето чекиране и това на другите
Пътници по вашата резервация (ако има такива) ще се извърши автоматично 50 часа преди часа
на заминаване на полета Ви по разписание. Можете да предоставите информацията, посочена
в Клауза 2.4., до 4 часа преди часа на заминаване на полета Ви по разписание, за да можете да
бъдете чекирани чрез услугата за Автоматично чекиране, т.е. да се възползвате от услугата.
2.6. След като Вие и останалите Пътници по резервацията Ви (ако е приложимо) бъдете
чекирани, ще получите Бордната си карта (карти) по следните възможни начини:
- при резервации за до 10 души Бордната карта (карти) ще Ви бъде (бъдат) изпратена(и) на
имейл адреса, който се посочили във Вашия WIZZ Профил;
- при резервации за повече от 10 души (Групови резервации) (за подробности посетете:
https://wizzair.com/bg-bg/informatsiya-i-uslugi/informatsiya-za-rezervatsiya/grupovirezervatsii/pravila-i-usloviya ) Бордната карти ще бъдат достъпни за преглед и изтегляне от WIZZ
Профила на Резервиращия;
- при резервации, направени от Пътнически агенции, Бордните карти на Пътниците ще бъдат
достъпни за преглед и изтегляне от WIZZ Профила на Пътническата агенция;
2.7. Можете да закупите Автоматично чекиране само за полетите, за които онлайн чекирането
е позволено и допустимо от летището на заминаване. Можете да намерите списък с летищата,
за които онлайн чекирането не е достъпно, тук: https://wizzair.com/bg-bg/informatsiya-iuslugi/informatsiya-za-rezervatsiya/chekirane-i-kachvane-na-borda
2.8. Ако след Автоматичното чекиране сте закупили допълнителни услуги към вече
съществуващата си резервация или са настъпили промени във Вашата вече съществуваща
резервация, новата (обновена) Бордна карта ще Ви бъде изпратена автоматично съгласно
Клауза 2.6. от настоящите Правила и условия.
2.8.1. Ако промените своята резервация,, новата Ви Бордна карта ще Ви бъде изпратена
съгласно Клауза 2.6. от настоящите Правила и условия след завършване на промяната на Вашата
резервация, ако новото летище на заминаване (летището, което сте избрали за новото Ви място
на заминаване) приема и допуска онлайн чекиране.
2.9. Услугата за Автоматично чекиране се предлага в зависимост от наличността.
2.10. Услугата се предлага само за резервации, направени на wizzair.com или чрез мобилното
приложение Wizz Air.
3. ТАКСА ЗА АВТОМАТИЧНО ЧЕКИРАНЕ
3.1. Автоматичното чекиране се предлага срещу такса за всеки полет и всеки Пътник по
резервацията.

3.2. Възстановяване на суми
3.1.1. Таксата за Автоматично чекиране може да бъде възстановена в следните случаи:
- ако полетът Ви бъде отменен от Wizz Air;
- ако отмените резервацията си по-рано от 14 дни преди датата на заминаване по разписание
на Вашия полет
- ако по отношение на Вас цената на билета за полета подлежи на възстановяваване съгласно
Общите условия за превоз

3.1.2. В случаите, които не са изрично посочени в Клауза 3.1.1. от настоящите Правила и условия,
нямате право на възстановяване на таксата за Автоматично чекиране.
За да се избегне съмнение,
- нямате право на възстановяване на таксата за Автоматично чекиране, ако отмените
резервацията си в рамките на 14 дни от датата на заминаване по разписание на Вашия полет
- нямате право на възстановяване на таксата за Автоматично чекиране, ако чекирате ръчно себе
си и/или останалите Пътници по Вашата резервация.
- нямате право на възстановяване на таксата за Автоматично чекиране, ако данните,
необходими съгласно Клауза 2.4., не са предоставени до 4 часа преди часа на заминаване на
полета Ви по разписание;
3.3. Таксата за Автоматично чекиране се определя във валутата на билета или пакета, т.е.
валутата на мястото на заминаване, освен ако ние посочим друга валута преди или в момента
на плащането или ако Вие решите да платите в друга валута. Фактурата се издава във валутата
на мястото на заминаване.
3.4. Цените, посочени в дадена валута на Уебсайта или в мобилното приложение на WIZZ, са
валидни само ако тази валута е валутата на мястото на заминаване на избрания полет, както е
определено от Wizz Air. Ако решите да заплатите в друга валута, цената ще бъде преобразувана
от нас.
4. РАЗНИ
5.1. Wizz Air си запазва правото да ограничава наличността на услугата за Автоматично чекиране.
5.2. Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили в процеса на Автоматично
чекиране, ние обработваме предоставените лични данни в съответствие с приложимите закони
за защита на личните данни. Нашата Декларация за поверителност е налична на Уебсайта ни.
5.3. Освен ако не е посочено друго в задължителни разпоредби на което и да е приложимо
законодателство, настоящите Правила и условия се уреждат в съответствие със
законодателството на Унгария. Всякакви спорове между нас и ваш, засягащи тази услуга по
какъвто и да е начин, са обект на неизключителната юрисдикция на съдилищата на Унгария.
„Неизключителна юрисдикция“ означава, че Вие можете да предявите иск срещу нас в
юрисдикция, различна от унгарски съд

1 декември 2019 г.

