AUTOMĀTISKĀS REĢISTRĒŠANĀS PAKALPOJUMA NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI
Iegādājoties automātiskās reģistrēšanās pakalpojumu, jūs apstiprināt un izsakāt piekrišanu, ka šie
noteikumi un nosacījumi tiks piemēroti jums un citiem rezervējumā iekļautajiem pasažieriem.
1. INTERPRETĀCIJA
1.1. Wizz Air Vispārīgajos pārvadāšanas noteikumos definētajiem terminiem un izteicieniem ir tāda
pati nozīme kā šajos Noteikumos, ja vien tie nav definēti šeit tālāk vai konteksta dēļ nav nepieciešama
cita to nozīme.
1.2. Definīcijas Ar vispārīgajiem pārvadāšanas noteikumiem tiek saprasti Tīmekļa vietnē publicētie
Wizz Air Hungary Ltd un/vai Wizz Air UK Ltd vispārīgie pārvadāšanas nosacījumi attiecībā uz lidojumu,
kuram ir iegādātas automātiskās reģistrēšanās pakalpojums, ar atbilstošajiem grozījumiem.
1.3. JŪS vai REZERVĒJUMA VEICĒJS: privātpersona, kas ir sasniegusi pilngadību un ir pilnībā
rīcībspējīga, vai juridiska persona, kas rīkojas kā pasažiera pārstāvis, veicot rezervējumu savā vārdā
un/vai citu pasažieru vārdā un uzņemoties pienākumus, kas atrunāti Vispārīgo pārvadāšanas
noteikumu 6.1.4.–6.1.7. punktā. Rezervējuma veicējs var būt arī jebkura privātpersona vai uzņēmums,
kas samaksā lidojuma kopējo cenu, kura norādīta pasažiera vai ceļojumu aģentūras maršruta
dokumentā.
1.4. Ar automātiskās reģistrēšanās pakalpojumu jeb automātisko reģistrēšanos tiek saprasts mūsu
pakalpojums, kas tiek sniegts saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem un kas ļauj Jums un
citiem Jūsu rezervējumā iekļautajiem pasažieriem reģistrēties automātiski, samaksājot automātiskās
reģistrēšanās maksu.

2. AUTOMĀTISKĀS REĢISTRĒŠANĀS MAKSA
2.1. Automātisko reģistrēšanos var iegādāties Tīmekļa vietnē un Wizz Air mobilajā lietotnē lidojuma
rezervēšanas laikā un var arī pievienot esošam rezervējumam ne vēlāk kā 4 stundas pirms lidojuma
plānotā izlidošanas laika. Lai novērstu jebkādus pārpratumus, ar plānoto izlidošanas laiku tiek saprasts
Jums rezervēšanas laikā paziņotais laiks vai arī vēlāk Wizz Air paziņotais laiks, ja ir notikušas grafika
izmaiņas. Aizkavēšanās netiek uzskatīta par grafika izmaiņām. Skaidrībai tiek norādīts, ka automātiskās
reģistrēšanās pakalpojums ir jāiegādājas (respektīvi, maksājums ir jāveic) ne vēlāk kā 4 stundas pirms
Jūsu lidojuma plānotā izlidošanas laika.
2.2. Automātiskās reģistrēšanās pakalpojumu var iegādāties šādos veidos:
- to var pievienot Basic vai WIZZ GO cenai lidojuma rezervēšanas laikā vai pievienot jau esošam
rezervējumam, un
- to var iegādāties komplekta WIZZ Plus ietvaros (tas ir iekļauts komplektā WIZZ Plus). Ja komplekts
WIZZ Plus tiek iegādātas mazāk nekā 4 stundas pirms lidojuma plānotā izlidošanas laika, komplektā
WIZZ Plus netiek iekļauts automātiskās reģistrēšanās pakalpojums.
2.3. Ja izvēlēsieties automātisko reģistrēšanos, tā tiks piemērota visiem rezervējuma lidojumiem un
visiem pasažieriem un pakalpojuma maksas apmērs tiks aprēķināts atbilstoši pasažieru un lidojumu
skaitam.
2.4. Lai automātiskā reģistrēšanās tiktu veiksmīgi veikta, ir jānodrošina šādi dati:

- Jūsu un visu pavadošo pasažieru ceļošanas dokumentu informācija (ja vien gan izlidošanas, gan
ielidošanas vieta neatrodas Šengenas zonā);
- kontakttālruņa numurs, ja gan izlidošanas, gan ielidošanas vieta atrodas Šengenas zonā.
2.5. Ja ir iegādāts automātiskās reģistrēšanās pakalpojums, Jūs un citi rezervējumā iekļautie pasažieri
(ja tādi ir) tiks automātiski reģistrēti lidojumam 50 stundas pirms lidojuma plānotā izlidošanas laikā, ja
vien tiks nodrošināti nepieciešamie dati (atbilstīgi šo Noteikumu un nosacījumu 2.4. punktam).
2.4. punktā minētos datus var norādīt līdz 4 stundām pirms lidojuma plānotā izlidošanas laika, lai
varētu izmantot automātiskās reģistrēšanās iespēju, respektīvi, tās sniegtās priekšrocības.
2.6. Kad Jūs un citi rezervējumā iekļautie pasažieri (ja tādi ir) būs reģistrēti, Jūs saņemsiet iekāpšanas
kartes šādā veidā:
- ja rezervējums ir ne vairāk kā 10 personām, iekāpšanas kartes tiks nosūtītas Jums uz WIZZ kontā
norādīto e-pasta adresi;
- ja rezervējums ir vairāk nekā 10 personām (grupu rezervējums, papildinformāciju skatiet šeit:
https://wizzair.com/lv-lv/informacija-un-pakalpojumi/rezervejumu-informacija/grupurezervejumi/noteikumi-un-nosacijumi), iekāpšanas kartes būs pieejamas rezervējuma veicēja WIZZ
kontā, un tur tās varēs lejupielādēt;
- ceļojumu aģentūru veiktiem rezervējumiem pasažieru iekāpšanas kartes būs pieejamas ceļojumu
aģentūras WIZZ kontā, un tur tās varēs lejupielādēt.
2.7. Automātisko reģistrēšanos var iegādāties tikai lidojumiem, kuriem var reģistrēties tiešsaistē un
izlidošanas lidosta ļauj izmantot šo pakalpojumu. Sarakstu ar lidostām, kurās nav pieejama
reģistrēšanās
tiešsaistē,
var
apskatīt
šeit:
https://wizzair.com/lv-lv/informacija-unpakalpojumi/rezervejumu-informacija/registresanas-un-iekapsana
2.8. Ja pēc automātiskās reģistrēšanās jau esošajam rezervējumam tiek iegādāti jebkādi papildu
pakalpojumi vai rezervējumā tiek veiktas izmaiņas, jaunas (aktuālās) iekāpšanas kartes tiks nosūtītas
automātiski atbilstīgi šo Noteikumu un nosacījumu 2.6. punktam.
2.8.1. Ja Jūs veicat izmaiņas rezervējumā, jums pēc izmaiņu pabeigšanas atbilstīgi šo Noteikumu un
nosacījumu 2.6. punktam tiks nosūtītas jaunas iekāpšanas kartes, ja jaunā izlidošanas lidosta (lidosta,
kuru izvēlējāties kā jauno izlidošanas vietu) ļauj reģistrēties tiešsaistē.
2.9. Automātiskās reģistrēšanās pakalpojums tiek piedāvāts atkarībā no pieejamības.
2.10. Pakalpojums ir pieejams tikai rezervējumiem, kas veikti vietnē wizzair.com vai Wizz Air mobilajā
lietotnē.
3. AUTOMĀTISKĀS REĢISTRĒŠANĀS MAKSA
3.1. Par automātiskās reģistrēšanās pakalpojuma izmantošanu tiek iekasēta maksa par katru lidojumu
katram rezervējumā iekļautajam pasažierim.
3.2. Naudas atmaksas iespējas
3.1.1. Automātiskās reģistrēšanās maksa ir atmaksājama šādos gadījumos:
- ja lidojumu ir atcēlis Wizz Air;
- ja jūs atceļat rezervējumu vairāk nekā 14 dienas pirms lidojuma plānotā izlidošanas datuma;

- ja lidojuma cena ir atmaksājama atbilstīgi Vispārīgajiem pārvadāšanas noteikumiem.

3.1.2. Gadījumos, kas nav īpaši atrunāti šo Noteikumu un nosacījumu 3.1.1. punktā, automātiskās
reģistrēšanās maksa nav atmaksājama.
Lai novērstu jebkādus pārpratumus:
- nav iespējams pieprasīt automātiskās reģistrēšanās maksas atmaksu, ja atceļat rezervējumu ne vairāk
kā 14 dienas pirms lidojuma plānotā izlidošanas datuma;
- nav iespējams pieprasīt automātiskās reģistrēšanās maksas atmaksu, ja Jūs sevi un/vai rezervējuma
pasažierus reģistrējat lidojumam patstāvīgi;
- nav iespējams pieprasīt automātiskās reģistrēšanās maksas atmaksu, ja 2.4. punktā norādītie dati
nav sniegti ne vēlāk kā 4 stundas pirms lidojuma plānotā izlidošanas laika.
3.3. Automātiskās reģistrēšanās maksa tiks noteikta cenas vai komplekta valūtā, respektīvi, izlidošanas
valsts valūtā, ja vien mēs maksājuma veikšanas laikā vai pirms tā neesam norādījuši citu valūtu vai jūs
izvēlaties maksāt citā valūtā. Rēķins tiek izrakstīts izlidošanas valsts valūtā.
3.4. Tīmekļa vietnē un WIZZ mobilajā lietotnē norādītās cenas konkrētajā valūtā ir spēkā tikai tad, ja
norādītā valūta ir izvēlētā lidojuma izlidošanas vietas Wizz Air noteiktā valūta. Ja maksājumu vēlaties
veikt citā valūtā, mēs cenu konvertēsim.
4. CITI NOTEIKUMI
5.1. Wizz Air patur tiesības ierobežot automātiskās reģistrēšanās pieejamību.
5.2. Automātiskās reģistrēšanās procesa laikā jūsu sniegtos personas datus mēs apstrādājam atbilstoši
piemērojamiem datu aizsardzības likumiem. Mūsu privātuma paziņojums ir pieejams mūsu Tīmekļa
vietnē.
5.3. Ciktāl obligāti piemērojamajos likumos nav norādīts citādi, šie Noteikumi un nosacījumi ir pakļauti
Ungārijas likumiem. Visi starp jums un mums radušies strīdi, kas jebkādā veidā ir saistīti ar šo
pakalpojumu, ir pakļauti neekskluzīvai Ungārijas tiesu jurisdikcijai. Ar “neekskluzīva jurisdikcija” tiek
saprasta iespēja celt pret mums prasību tiesā, kas nav pakļauta Ungārijas tiesu jurisdikcijai.
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