VILKÅR OG BETINGELSER FOR AUTOMATISK INNSJEKKING
Ved å kjøpe automatisk innsjekking erkjenner og samtykker du i at de nåværende vilkårene og
betingelsene gjelder for deg og passasjerene i reserveringen/bookingen din.
1. TOLKING
1.1. Ord og uttrykk som er definert i Wizz Airs generelle vilkår for befordring, skal ha den samme
betydningen når de brukes i disse vilkårene og betingelsene, om ikke annet er nevnt nedenfor, eller
om sammenhengen ikke krever noe annet.
1.2. Definisjoner av generelle vilkår for befordring betyr de generelle vilkårene for befordring til Wizz
Air Hungary Ltd og/eller Wizz Air UK Ltd, avhengig av flygningen som det kjøpes automatisk innsjekking
for, som publisert på nettstedet og endret av den respektive Wizz Air-enheten fra tid til annen.
1.3. DU eller DEN SOM HAR FORETATT RESERVERINGEN vil si personen over myndighetsalder med full
rettslig handleevne eller en juridisk person som handler på vegne av passasjeren og foretar bookingen
i hans/hennes navn og på vegne av ham/henne og/eller i andre passasjerers navn og på deres vegne,
og som påtar seg forpliktelsene i klausulene 6.1.4–6.1.7. i de generelle vilkårene for befordring. Den
som har foretatt reserveringen, inkluderer også personen eller selskapet som betaler den totale
billettprisen til oss, som oppført i reiseplanen til passasjerer og reisebyråer.
1.4. Automatisk innsjekking betyr tjenesten vi leverer, basert på og i henhold til gjeldende vilkår og
betingelser, som gir deg og passasjerene i reserveringen/bookingen rett til å sjekke inn automatisk
mot et gebyr for automatisk innsjekking.

2. AUTOMATISK INNSJEKKING
2.1. Automatisk innsjekking kan kjøpes på nettstedet eller via Wizz Air-mobilappen under
reservering/booking av flyreisen, eller det kan legges til en eksisterende reservering/booking 4 timer
før planlagt avreisetid for flygningen. For å unngå tvil: planlagt avreisetid betyr tidspunktet som
meddeles til deg på tidspunktet for reservering/booking eller senere (på grunn av endringer i
tidsplanen) av Wizz Air. Forsinkelser kan ikke anses som tidsplanendringer. For klarhets skyld: kjøp av
automatisk innsjekking må fullføres (dvs. betalingen må være fullført) 4 timer før planlagt
avreisetidspunkt for flygningen.
2.2. Automatisk innsjekking kan kjøpes på følgende måter:
– Det kan legges til Basic-prisen eller WIZZ GO under reserveringen/bookingen av flyreisen, eller det
kan legges til din eksisterende booking, eller
– Det kan kjøpes som en del av WIZZ Plus (det er inkludert i WIZZ Plus). Vær oppmerksom på at hvis
WIZZ Plus kjøpes innen 4 timer før planlagt avreisetidspunkt for flygningen, er ikke automatisk
innsjekking inkludert i WIZZ Plus.
2.3. Hvis du velger automatisk innsjekking, vil dette gjelde for alle flygninger og alle passasjerer i
reserveringen/bookingen, og servicegebyret vil bli beregnet i henhold til og basert på antall
passasjerer og flygninger.
2.4. Vær oppmerksom på at følgende data må oppgis for å kunne sjekkes inn via automatisk
innsjekking:

– Reisedokumentdetaljer for deg og alle i reisefølget ditt (unntatt ved reise fra et avgangssted i
Schengen-sonen til et ankomststed i Schengen-sonen),
– Et kontakttelefonnummer i ved reise fra et avgangssted i Schengen-sonen til et ankomststed i
Schengen-sonen.
2.5. Gjennom den automatisk innsjekkingen som (eventuelt) er kjøpt for deg og for passasjerene i
reserveringen/bookingen, vil innsjekkingsprosessen automatisk finne sted 50 timer før planlagt
avreisetidspunkt for flygningen hvis du har oppgitt den nødvendige informasjonen (henhold til klausul
2.4. av de nåværende vilkårene og betingelsene). Du kan oppgi dataene angitt i klausul 2.4. opptil fire
timer før det planlagte avreisetidspunktet for flygningen for å bli sjekket inn gjennom den automatiske
innsjekkingstjenesten, dvs. dra nytte av tjenesten.
2.6. Etter at du og passasjerene i reserveringen/bookingen (hvis aktuelt) har blitt sjekket inn, vil du
motta ombordstigningskortet/-kortene i henhold til følgende:
– Ved bookinger for opptil 10 personer vil ombordstigningskortet/-kortene bli sendt til deg via e-post
til e-postadressen angitt i WIZZ-kontoen din,
– Ved bookinger for over 10 personer (gruppebookinger) (detaljer finner du her:
https://wizzair.com/nb-no/informasjon-og-tjenester/bookinginformasjon/gruppebookinger/vilkårog-betingelser ) ombordstigningskortet/-kortene vil være tilgjengelig i og kan lastes ned fra WIZZkontoen til den som har foretatt reserveringen,
– Ved bookinger gjort av reisebyråer, vil ombordstigningskortet/-kortene for passasjerene være
tilgjengelige i og kan lastes ned fra WIZZ-kontoen til reisebyrået.
2.7. Automatisk innsjekking kan kjøpes kun til de flygningene der innsjekking på internett er tillatt og
godtatt av avreiseflyplassen. Her finner du en liste over flyplassene der innsjekking på internett ikke
er tilgjengelig: https://wizzair.com/nb-no/informasjon-og-tjenester/bookinginformasjon/innsjekkingog-ombordstigning#/
2.8. Hvis du etter automatisk innsjekking kjøpte noen tjenester til din eksisterende
reservering/booking eller endringer som skjedde i forbindelse med din eksisterende
reservering/booking, vil det nye (oppdaterte) ombordstigningskortet bli sendt til deg automatisk i
henhold til klausul 2.6. av de nåværende vilkårene og betingelsene.
2.8.1. Hvis du endrer reserveringen, blir det nye ombordstigningskortet sendt til deg i henhold til
klausul 2.6. av de nåværende vilkårene og betingelsene etter at reserveringen er endret, hvis den nye
avreiseflyplassen (flyplassen du valgte som ditt nye avreisested) godtar og tillater innsjekking på
internett.
2.9. Den automatiske innsjekkingstjenesten tilbys med forbehold om tilgjengelighet.
2.10. Tjenesten er kun tilgjengelig for reserveringer via wizzair.com eller Wizz Air-mobilappen.
3. GEBYR FOR AUTOMATISK INNSJEKKING
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– Hvis flygningen har blitt kansellert av Wizz Air,
– hvis du kansellerer reserveringen mer enn 14 dager før den planlagte avreisedatoen for flygningen
og
– når flybilletten er refunderbar til deg i henhold til de generelle vilkårene for befordring.

3.1.2. I tilfeller som ikke uttrykkelig er angitt i klausul 3.1.1. av de nåværende vilkårene og
betingelsene, kan det automatiske innsjekkingsgebyret ikke refunderes.
For å unngå tvil:
– Ingen refusjon kan forespørres for det automatiske innsjekkingsgebyret hvis du kansellerer
reserveringen/bookingen innen 14 dager før den planlagte avreisedatoen for flygningen.
– Ingen refusjon kan forespørres for det automatiske innsjekkingsgebyret hvis du sjekker inn manuelt
for deg selv og/eller for passasjerene i reserveringen/bookingen.
– Ingen refusjon kan forespørres for det automatiske innsjekkingsgebyret hvis dataene som er angitt
i klausul 2.4., ikke har blitt oppgitt innen fire timer før planlagt tidspunkt for avgang av flyreisen.
3.3. Det automatiske innsjekkingsgebyret vil bestemmes i valutaen for reisen eller pakken, dvs.
valutaen for avreisestedet, med mindre vi angir en annen valuta ved eller før betalingstidspunktet
eller du velger å betale i en annen valuta. Fakturaen blir utstedt i valutaen for avgangsstedet.
3.4. Priser som er angitt i en bestemt valuta på vårt nettsted eller i WIZZ-mobilappen, er kun gyldige
hvis den valutaen er avreisestedets valuta for den valgte flygningen, som definert av Wizz Air. Hvis du
velger å betale i en annen valuta, vil prisen bli konvertert av oss.
4. DIVERSE
5.1. Wizz Air forbeholder seg retten til å begrense tilgjengeligheten av automatisk innsjekking.
5.2. Med hensyn til de personopplysningene du gitt har gitt oss under den automatiske innsjekkingen,
handler vi i samsvar med gjeldende personvernlovgivning når det gjelder personopplysningene. Vår
personvernerklæring er tilgjengelig på nettstedet vårt.
5.3. Med mindre annet er fastsatt i påbudte bestemmelser av eventuelle gjeldende lover, er disse
vilkårene og betingelsene underlagt lovene i Ungarn. Enhver tvist mellom deg og oss angående denne
tjenesten på noen måte, skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i
Ungarn. «Ikke-eksklusiv jurisdiksjon» betyr at du kan fremsette krav mot oss i en jurisdiksjon utenfor
domstolene i Ungarn.
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