Cenas fiksēšana
1. Cenas fiksēšana
1.1. Ja izvēlējāties lidojumu un cenu, par kuru vēlaties pirkt biļetes tīmekļa vietnē vai Wizz Air
mobilajā lietotnē, un vienlaikus atzīmējāt cenas fiksēšanas iespēju, un samaksājāt atbilstošu
pakalpojuma maksu, izvēlētā cena tiks fiksēta uz 48 stundām. Lai apstiprinātu rezervējumu, kuram
ir fiksēta cena, šī izvēlētā cena ir jāsamaksā pilnā apmērā 48 stundu laikā. Ja šajā laika posmā
netiek veikts maksājums pilnā apmērā, cenas fiksēšanas periods būs beidzies un fiksētā cena tiks
automātiski atcelta.
1.2. Cenas fiksēšanas iespēja ir pieejama, tikai rezervējot vairāk nekā 7 dienas pirms izvēlētā lidojuma
datuma. Ja jūs izvēlāties arī atpakaļceļa lidojumu, rezervēt ir nepieciešams vairāk nekā 7 dienas
pirms pirmā lidojuma datuma.
1.3. Cenas fiksēšanas pakalpojumu nav iespējams izmantot apvienojumā ar akcijas cenām un īpašajiem
piedāvājumiem.
1.4. Ja izvēlējāties cenas fiksēšanas iespēju, tā tiks piemērota visiem rezervējuma lidojumiem un
visiem pasažieriem.
1.5. Šis pakalpojums fiksē tikai lidojuma cenu (biļetes cenu un administrēšanas maksu) uz 48 stundām
no brīža, kad Wizz Air ir izsniedzis cenas fiksēšanas pakalpojuma iegādes apstiprinājumu. Ja rodas
strīdi par apstiprinājuma izsniegšanas laiku, par noteicošo tiek uzskatīts Wizz Air sistēmā fiksētais
laiks. Ja esat izvēlējušies cenu Basic, fiksētajā cenā nav iekļauti papildu pakalpojumi, piemēram,
bagāža, sēdvietas izvēle u. c. Ja esat izvēlējušies cenu WIZZ Go vai WIZZ Plus, fiksētajā cenā ir
iekļauti WIZZ Go vai WIZZ Plus aprakstā minētie pakalpojumi. https://wizzair.com/lvlv/informacija-un-pakalpojumi/cenas-un-atlaides/cenas-komplekti Papildu pakalpojumi var tikt
pievienoti par maksu, kas ir spēkā rezervējuma apstiprinājuma laika.
1.6. Cenas fiksēšanas laikā nav jāievada pasažieru vārdi.
1.7. Fiksētās cenas rezervējums ir jāapstiprina pirms cenas fiksēšanas perioda beigām. Kad ir
samaksāts par fiksētas cenas rezervējumu, par fiksēto cenu izvēlētie lidojumi un pasažieru skaits
nevar tikt mainīts. Rezervējuma pabeigšanas laikā ir jānorāda visu attiecīgā rezervējuma pasažieru
vārdi.
1.8. Šis pakalpojums tiek nodrošināts atkarībā no pieejamības. Pakalpojums ir pieejams tikai
rezervējumiem, kas veikti vietnē wizzair.com vai Wizz Air mobilajā lietotnē.
2. Maksa par cenas fiksēšanu
2.1. Par cenas fiksēšanu tiek iekasēta maksa par cenas fiksēšanu par katru lidojumu.
2.2. Maksa par cenas fiksēšanu ir neatmaksājama un netiek ieskaitīta biļešu kopējā cenā, jebkādos
piemērojamos nodokļos un maksās, nedz arī maksā par citiem pakalpojumiem.
2.3. Lidojuma cena, nodokļi, maksas tiks noteiktas 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.
2.4. Mūsu tīmekļa vietnē un 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.
3. Maksāšanas veidi
3.1. Samaksāt maksu par cenas fiksēšanu var ar bankas karti vai ar WIZZ konta atlikumu.
3.2. Jūs esat atbildīgi par maksas par cenas fiksēšanu samaksu. Mēs esam tiesīgi pēc saviem ieskatiem
izvērtēt, vai maksājuma veikšanai izmantotā debetkarte vai kredītkarte un/vai rezervējuma
informācija nav saistīta ar augstu krāpšanas risku. Šādā gadījumā mēs ar jums sazināsimies, lai
pārbaudītu maksājuma informāciju. Mēs paturam tiesības atcelt fiksēto ceno un atmaksāt maksu
par cenas fiksēšanu, ja mums neizdosies ar jums sazināties pa norādītajiem tālruņa numuriem vai
ja jūs nespēsiet apstiprināt informāciju par maksājumu vai rezervējumu.
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3.3. Izvēloties un samaksājot par cenas fiksēšanu, jūs skaidri izsakāt savu piekrišanu tam, ka mēs
izrakstām elektronisku rēķinu un ka šādu elektronisko rēķinu nosūtām vienīgi elektroniski un tikai
uz jūsu rezervējumā norādīto e-pasta adresi.
3.4. Elektroniskā rēķina papīra formāta kopiju var pieprasīt ar zvanu centra starpniecību un par
papildmaksu, kuras apmēru var uzzināt mūsu tīmekļa vietnē vai no zvanu centra darbiniekiem.
Rēķins papīra formātā tiks nosūtīts pa pastu uz adresi, kuru norādīsiet zvanu centra darbiniekam.
Jūs varat pieprasīt izmaiņu veikšanu rēķinā, lai iekļautu papildu datus, kas var atšķirties no
rezervēšanas laikā norādītajiem datiem; par šo pakalpojumu var tikt iekasēta maksa.
3.5. Maksa par cenas fiksēšanu ir jāmaksā valūtā, kurā maksa par cenas fiksēšanu ir noteikta, ja vien
nav norādīts citādi.
3.6. Ja maksājums tiek veikts ar kredītkarti vai debetkarti, tas tiek apstrādāts ar starptautiskas karšu
maksājumu sistēmas starpniecību. No jūsu debetkartes vai kredītkartes iekasētā summa var
atšķirties un būt lielāka par rezervējuma apstiprinājumā norādīto gala cenu, jo starptautiskajā karšu
maksājumu apstrādes sistēmā var atšķirties valūtas maiņas kursi.
3.7. Ja 2 stundu laikā no šī pakalpojuma maksas segšanas jūs savā e-pastā, kuru norādījāt cenas
fiksēšanas pakalpojuma iegādes laikā, nesaņemat fiksētās cenas apstiprinājumu, sazinieties ar
zvanu centru.
4. Fiksētas cenas rezervējuma pabeigšana
4.1. Ja iegādājaties fiksēto aviobiļeti, pēc visu pasažieru vārdu norādīšanas un fiksētās cenas
aviobiļetes pilnas cenas apmaksas jūsu rezervējumam tiks piemēroti Vispārīgie pārvadāšanas
noteikumi. Jūsu rezervējums netiks apstiprināts, kamēr nebūs norādīti visu pasažieru vārdi un
nebūs samaksāta pilna summa par izvēlēto biļeti (un jebkādiem izvēlētajiem papildu
pakalpojumiem). Ievērojiet, ka maksa par cenas fiksēšanu netiek atrēķināta no kopējās cenas un
rezervējuma pabeigšanai ir nepieciešams pilnā apmērā samaksāt lidojuma cenu un maksas par
papildu pakalpojumiem.
5. Citi noteikumi
5.1. Wizz Air patur tiesības ierobežot cenas fiksēšanas iespējas pieejamību.
5.2. Ja fiksētas cenas iespējas ietvaros izvēlēta lidojuma grafiks tiek mainīts cenas fiksēšanas laikā, jūs
varat piekrist šīm izmaiņām un turpināt rezervēt par fiksēto cenu, bet varat arī pieprasīt maksas
par cenas fiksēšanu atmaksu.
5.3. Šī pakalpojuma mērķis ir fiksēt izvēlēto cenu, un samaksātā maksa netiek uzskatīta par drošības
depozītu līguma par pārvadāšanu noslēgšanai.
5.4. Cenas fiksēšanas pakalpojuma iegādes laikā jūsu sniegtos personas datus mēs apstrādājam
atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības likumiem. Mūsu tīmekļa vietnē ir apskatāma
Privātuma politika, un zvanu centra darbinieki pēc pieprasījuma var sniegt detalizētu informāciju.
5.5. Ciktāl obligāti piemērojamajos likumos nav norādīts citādi, šie noteikumi 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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