שריון תעריף
 .1שריון התעריף
 .1.1אם בחרת את הטיסה ואת התעריף שתרצה לשלם עליה באתר האינטרנט או דרך האפליקציה של  Wizz Airלנייד ואם
בחרת באפשרות 'שריון תעריף' ושילמת את דמי השירות הרלוונטיים ,התעריף שנבחר ישוריין לתקופה של  48שעות.
כדי לאשר את ההזמנה בתעריף המשוריין ,עליך לשלם את התעריף שנבחר במלואו תוך  48שעות .אם התשלום המלא
לא מבוצע במסגרת הזמן המוקצב ,התקופה של שריון התעריף תסתיים והתעריף ששוריין יבוטל באופן אוטומטי.
 .1.2השירות של שריון התעריף זמין רק בהזמנות שמבוצעות  7ימים לפני התאריך של הטיסה הנבחרת .בבחירה של טיסת
חזרה ,השירות זמין להזמנות שמבוצעות  7ימים לפני התאריך של הטיסה הראשונה.
 .1.3לא ניתן להשתמש בשירות של שריון התעריף עם מחירי מבצע או מבצעים מיוחדים.
 .1.4אם בחרת את שריון התעריף הוא יחול על כל הטיסות ועל כל הנוסעים בהזמנה.
 .1.5השירות מאפשר לשריין את התעריף בלבד (מחיר הכרטיס ודמי ניהול) לתקופה של  48שעות מזמן קבלת אישור הרכישה
של שירות 'שריון התעריף' מ .Wizz Air-במקרה של מחלוקת לגבי הזמן בו התקבל האישור ,הזמן שמתועד במערכת
של  Wizz Airהוא הנתון הקובע .אם בחרת את התעריף הבסיסי ,התעריף המשוריין לא כולל שירותים נוספים ,כגון
כבודה ,בחירת מושבים וכו' .אם בחרת ב WIZZ GO-או ב ,WIZZ Plus-התעריף המשוריין כולל את השירותים
שמפורטים בתיאור השירות של  WIZZ GOאו /WIZZ Plus. https://wizzair.com/he-ilמידע-
#/ושירותים/מחירים-והנחות/תעריפים-וחבילותניתן להוסיף שירותים נוספים ולשלם עליהם לפי מחירם המעודכן
במועד האישור של ההזמנה.
 .1.6בזמן נעילת התעריף ,אין אפשרות להוסיף שמות נוסעים להזמנה.
 .1.7יש לאשר את ההזמנה של התעריף המשוריין לפני סיום תקופת השריון של שריון התעריף .לאחר התשלום עבור שריון
התעריף ,לא ניתן לשנות את הטיסות שנבחרו ואת מספר הנוסעים בהזמנה המקושרת לתעריף ששוריין .שמות כל
הנוסעים שקשורים להזמנה מסוימת יסופקו במהלך השלמת ההזמנה.
 .1.8השירות המוצע כפוף לזמינות .השירות זמין רק בהזמנות שבוצעו באתר  wizzair.comאו דרך האפליקציה לנייד של
.Wizz Air
 .2העמלה לשריון התעריף
 .2.1שריון התעריף כרוך בתשלום עמלה לשריון תעריף לכל טיסה בנפרד.
 .2.2לא ניתן לקבל החזר על העמלה לשריון התעריף והיא אינה מהווה חלק מהסכום המלא של הכרטיס שלך או של מסים
וחיובים אחרים או של כל תשלום עבור שירותים אחרים.
 .2.3התעריף ,המסים והחיובים ייקבעו במטבע של מקום ההמראה ,אלא אם יצוין מטבע אחר במועד התשלום או לפניו או אם
תבחר לשלם במטבע אחר .החשבונית תונפק במטבע של מקום ההמראה.
 .2.4המחירים הנקובים במטבע נתון באתר האינטרנט שלנו או באפליקציה לנייד תקפים רק כאשר אותו מטבע הוא המטבע
הנהוג במקום ההמראה של הטיסה הנבחרת ,על פי הגדרת  .Wizz Airאם תבחר לשלם במטבע אחר ,אנו נבצע את
ההמרה.
 .3שיטות תשלום
 .3.1תשלום עבור העמלה לשריון התעריף יבוצע באמצעות כרטיס בנק או באמצעות האשראי שזמין לשימוש בחשבון
.WIZZ
 .3.2האחריות לתשלום העמלה לשריון התעריף תחול עליך .כרטיס האשראי או החיוב שבאמצעותו תבצע תשלום ו/או פרטי
ההזמנה עשויים להיחשב על ידינו ,על פי שיקול דעתנו ,כמצביעים על סיכון גבוה להונאה .במקרים כאלו ,ניצור אתך
קשר לצורך אימות של פרטי התשלום .אם לא נצליח ליצור עמך קשר באמצעות מספרים אלו או אם לא תצליח לאמת
את פרטי התשלום או ההזמנה ,אנו שומרים על הזכות לבטל את התעריף המשוריין ולהחזיר לך את העמלה לשריון
התעריף.
 .3.3עם הבחירה בשריון התעריף והתשלום על השירות ,אתה מביע במפורש את הסכמתך שאנחנו נפיק חשבונית אלקטרונית
ואת הסכמתך שאותה חשבונית אלקטרונית תופק באמצעים אלקטרוניים בלבד ותישלח לכתובת הדוא"ל שסיפקת לנו
בעת ביצוע ההזמנה.
 .3.4נוסף לכך ,הנך רשאי לבקש תדפיס של החשבונית האלקטרונית באמצעות המוקד הטלפוני .קבלת התדפיס כרוכה
בתשלום ,שאת פרטיו תוכל למצוא באתר האינטרנט או לקבל מהמוקד הטלפוני שלנו .תדפיס החשבונית יישלח אליך
בדואר הרגיל ,לפי הכתובת שתמסור למוקד הטלפוני .באפשרותך לבקש חשבונית מתוקנת עם פרטי חיוב שונים מאלו
שמסרת בעת ההזמנה ושייתכן כי נגבה ממך תשלום בעבורה.
 .3.5תשלום העמלה לשריון תעריף יבוצע במטבע שבו נקבעה העמלה לשריון תעריף ,אלא אם הוסכם אחרת.
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 .3.6היה ותשלם בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב ,התשלום יעובד באמצעות מערכת בינלאומית לעיבוד תשלומים בכרטיסים.
ייתכן שהסכום שבו יחויב כרטיס הח יוב או האשראי שלך יהיה שונה (ואף גבוה יותר) מהמחיר הסופי באישור ההזמנה
ששלחנו אליך ,וזאת כתוצאה מהפרשי המרת מטבע הנוצרים במערכת הבינלאומית לעיבוד תשלומים בכרטיסים.
 .3.7אם לא קיבלת אישור מאתנו על התעריף ששוריין תוך שעתיים ממועד התשלום על השירות לכתובת הדוא"ל שסיפקת
לנו בעת רכישת השירות לשריון התעריף ,עליך ליצור קשר עם המוקד הטלפוני.
 .4השלמת ההזמנה בתעריף משוריין
 .4.1אם בחרת לרכוש את הכרטיס במחיר ששוריין ,בזמן עדכון שמות כל הנוסעים וביצוע התשלום של הסכום המלא עבור
הכרטיס המקושר לשריון התעריף ההזמנה שלך תהיה כפופה לתנאי הובלה כלליים .שים לב ,ההזמנה שלך לא תאושר
עד שיסופקו שמות כל הנוסעים ויבוצע התשלום המלא עבור הכרטיס הנבחר (ועבור שירותים אחרים ,אם קיימים) .שים
לב ,סכום העמלה לשריון תעריף לא ינוכה ממחיר הטיסה המלא ועליך לשלם את הסכום המלא של התעריף שנבחר ושל
השירותים הנוספים כדי להשלים את ההזמנה.
 .5שונות
 Wizz Air .5.1שומרת לעצמה את הזכות להגביל את הזמינות של שריון התעריף.
 .5.2אם במהלך תקופת השריון ,חל שינוי בטיסה המתוכננת שאותה בחרה ושעבורה שריינת את התעריף ,תוכל לקבל את
השינוי ותוכל להמשיך לביצוע ההזמנה בתעריף ששוריין .לחילופין ,אתה רשאי לבקש החזר כספי עבור העמלה לשריון
תעריף.
 .5.3מטרת השירות הוא לשריין את התעריף שבחרת ואין לראות בו בתור סכום שמשולם כפיקדון עבור השלמת חוזה
ההובלה.
 .5.4בהקשר לנתונים האישיים שסיפקת לנו במהלך הרכישה של השירות 'שריון התעריף',בכל הנוגע לנתונים האישיים שלך,
אנו פועלים בהתאם לחוקים הרלוונטיים להגנה על נתונים .מדיניות הפרטיות שלנו עומדת לרשותך באתר האינטרנט
שלנו ועל פי בקשתך ,תוכל לקבל מידע מפורט במוקד הטלפוני.
 .5.5אלא אם פורט אחרת באמנה או בהוראה אחרת של החוק החל ,תנאים אלו יישלטו על ידי חוקי הונגריה .מחלוקות מכל
סוג בינך לביננו בנוגע לשירות זה ,יהיו אשר יהיו ,יתבררו בכפוף לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט
בהונגריה .המונח 'סמכות שיפוט לא בלעדית' משמעותו כי הנך רשאי להגיש תביעה נגדנו גם במקום שיפוט שאינו בתי
המשפט בהונגריה.
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