Prislås
1. Prislåset
1.1. Om du har valt flyget och priset du önskar köpa på webbplatsen eller via Wizz Air mobilapp och
även valt Prislås och betalat gällande tjänstavgift, kommer det valda priset att garanteras i 48
timmar. För att bekräfta bokningen till det garanterade priset måste betalning av det valda priset
betalas till fullo inom denna 48-timmarsperiod. Om full betalning inte görs inom denna tid kommer
prislåsperioden att gå ut och det garanterade priset annulleras automatiskt.
1.2. Prislåset finns endast tillgängligt för bokningar som görs minst 7 dagar innan det valda
flygdatumet. Om du väljer ett returflyg finns tjänsten tillgänglig för bokningar som görs minst 7
dagar innan det första flygets utresedatum.
1.3. Prislåstjänsten kan inte användas tillsammans med kampanjpriser eller andra specialerbjudanden.
1.4. Om du väljer tjänsten Prislås kommer det att gälla för alla flyg och alla passagerare i bokningen.
1.5. Denna tjänst säkrar priset (biljettpriset och administrationsavgifter) endast i 48 timmar från den
stund då bekräftningen av köpet av Prislås-tjänsten skickas ut av Wizz Air. I händelse av tvist
gällande tiden då bekräftelsen skickades ut ska den tid som registrerats i Wizz Airs system gälla.
Om du valt Basic-pris täcker det säkrade priset inte några ytterligare tjänster, såsom bagage,
platsval, etc. Om du valt WIZZ Go eller WIZZ Plus inkluderar det säkrade priset tjänster i enlighet
med WIZZ Go eller WIZZ Plus tjänstbeskrivning. https://wizzair.com/sv-se/information-ochtjanster/priser-rabatter/priser-paket#/ Ytterligare tjänster kan läggas till och debiteras till priset
som gäller vid tiden då bokningen bekräftades.
1.6. Då du låser bokningens pris ska inget passagerarnamn anges.
1.7. Reservationen av det säkrade priset måste bekräftas innan Prislås-perioden löper ut. De valda
flygen och passagerarnamnen och -antalet kan ändras för det säkrade priset efter att Prislåset har
betalats. Namnen på passagerarna i en given bokning ska anges då bokningen slutförs.
1.8. Denna tjänst erbjuds i mån av tillgång. Tjänsten finns endast tillgänglig för bokningar som görs
via wizzair.com eller Wizz Airs mobilapp.
2. Prislås-avgift
2.1. Prislåset är underställt en Prislåsavgift per flyg.
2.2. Prislås-avgiften betalas inte tillbaka och inkluderas inte i totalpriset för din biljett eller några
gällande skatter och kostnader eller andra avgifter för andra tjänster.
2.3. Biljettpris, skatter och avgifter fastställs i den valuta som gäller på avreseplatsen, om inte vi anger
en annan valuta vid eller före tidpunkten för betalningen eller om du väljer att betala i en annan
valuta. Fakturan utfärdas i den valuta som gäller på avreseplatsen.
2.4. Priserna som anges i en viss valuta på vår webbplats eller i mobilappen gäller endast om den
valutan är valutan på avreseplatsen för det valda flyget enligt Wizz Airs definition. Om du väljer
att betala i en annan valuta kommer priset att omvandlas av oss.
3. Betalningsmetoder
3.1. Betalning av Prislås-avgiften ska göras med bankkort eller med hjälp av kredit som finns
tillgänglig på Wizz-kontot.
3.2. Du ansvarar för betalningen av Prislås-avgiften. Debit- eller kreditkortet som används för
betalning och/eller bokningsuppgifter kan tas i beaktande av oss, efter eget omdöme, för att ange
en hög risk av bedrägeri. I sådana fall kommer vi att kontakta dig för att verifiera
betalningsuppgifterna. Om vi inte kan kontakta dig via de numren, eller om du inte kan verifiera
betalnings- eller bokningsuppgifterna, förbehåller vi oss rätten att annullera den säkrade avgiften
och återbetala Prislås-avgiften till dig.
3.3. Genom att välja och betala Prislåset samtycker du uttryckligen till att vi utfärdar en elektronisk
faktura och tillhandahåller sådan elektronisk faktura uteslutande elektroniskt och endast till den epostadress som du angett vid bokningen.
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3.4. Du kan även begära en papperskopia av den elektroniska fakturan via vårt Callcenter mot en avgift.
Avgiftens storlek finns tillgänglig på webbplatsen eller via vårt Callcenter. Sådan papperskopia av
fakturan skickas per post till den adress som du tillhandahållit Callcentret. Du kan begära en
modifierad faktura som innehåller andra faktureringsuppgifter än de som angetts vid bokning.Du
kan komma att debiteras en avgift för detta.
3.5. Betalning av Prislåsavgiften ska göras i den valuta som Prislås-avgiften har fastställts i, om inte
annat överenskommits.
3.6. Om du betalar med kredit- eller betalkort kommer din betalning att behandlas genom ett
bearbetningssystem för internationella kortbetalningar. Det kan hända att det belopp som
debiterats ditt debit- eller kreditkort skiljer sig från (och kan vara högre än) det slutgiltiga priset i
vår bokningsbekräftelse, som en följd av valutaomräkningsdifferenser som uppstår i den
internationella kortbetalningshanteringen.
3.7. Om du inte mottar någon bekräftelse av det säkrade priset från oss inom två timmar från det att du
betalade för tjänsten, till den e-postadress du angett när du köpte Prislåset, ska du kontakta
Callcentret.
4. Slutför bokningen till det säkrade priset
4.1. Om du köper en låst biljett, och då du anger passagerarnamnen och betalar totalbeloppet för
bokningen som säkrats med Prislås är din bokning underställd de Allmänna transportvillkoren.
Observera att din bokning inte bekräftas förrän alla passagerarna angetts och full betalning av den
valda biljetten (och andra tjänster, i förekommande fall) har gjorts. Observera att Prislås-avgiften
inte kommer dras av från totalpriset, och totalbeloppet av det valda priset och ytterligare tjänster
måste betalas för att slutföra bokningen.
5. Övrigt
5.1. Wizz Air förbehåller sig rätten att begränsa tillgängligheten av Prislåset.
5.2. Om tidtabellen för det flyg du valt och för vilket du har säkrat priset ändras inom prislås-perioden
kan du antingen acceptera denna ändring och fortsätta med din bokning till det säkrade priset, eller
så kan du begära en återbetalning av Prislås-avgiften.
5.3. Syftet med denna tjänst är att säkra priset du valt och ska inte tolkas som ett belopp som betalats i
form av handpenning för slutförandet av transportavtalet.
5.4. I samband med personuppgifterna du tillhandahåller oss under köpet av Prislåset agerar vi i
enlighet med gällande dataskyddslagar i samband med tillhandahållna personuppgifter. Vår
Sekretesspolicy finns tillgänglig på vår webbplats, eller så finns, på begäran, detaljerad
information tillgänglig från Callcentret.
5.5. Om inget annat anges av obligatoriska bestämmelser av någon gällande lag ska dessa villkor styras
av ungerska lagar. Eventuella tvister mellan dig och oss som härrör denna tjänst på något sätt ska
omfattas av icke exklusiv jurisdiktion hos domstolarna i Ungern. ”Icke exklusiv jurisdiktion”
betyder att du kan föra talan mot oss i en jurisdiktion utanför domstolarna i Ungern.
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