Kainos užfiksavimas
1. Kainos užfiksavimas
1.1. Jei svetainėje arba naudodami „Wizz Air“ mobiliąją programą pasirinksite skrydį ir kainą, už kurią
norite įsigyti bilietą, bei taip pat pasirinksite kainos užfiksavimo paslaugą ir sumokėsite taikomą
paslaugos mokestį, pasirinkta kaina bus užfiksuota 48 valandų laikotarpiui. Kad užfiksuotos
kainos užsakymas būtų patvirtintas, visą sumą už pasirinktą bilietą reikia sumokėti per šį 48
valandų laikotarpį. Jei per šį laikotarpį visa suma nebus sumokėta, kainos užfiksavimo laikotarpio
galiojimas baigsis ir užfiksuota kaina bus automatiškai atšaukta.
1.2. Kainos užfiksavimo paslaugą galima naudoti tik pateikiant užsakymus likus daugiau nei 7 dienoms
iki pasirinkto skrydžio išvykimo datos. Pasirinkus skrydį į abi puses, paslaugą galima naudoti likus
daugiau nei 7 dienoms iki pirmojo skrydžio išvykimo datos.
1.3. Kainos užfiksavimo paslaugos negalima naudoti kartu su akcinėmis kainomis arba ypatingais
pasiūlymais.
1.4. Jei pasirinksite kainos užfiksavimo paslaugą, ji bus pritaikyta visiems skrydžiams ir visiems į
užsakymą įtrauktiems keleiviams.
1.5. Ši paslauga užfiksuoja tik kainą (bilieto kainą ir administravimo mokestį) 48 valandoms nuo
„Wizz Air“ kainos užfiksavimo paslaugos pirkimo patvirtinimo išdavimo. Esant ginčui dėl
patvirtinimo išdavimo laiko, pirmenybė teikiama „Wizz Air“ sistemos įrašytam laikui. Pasirinkus
„Basic“ kainą, į užfiksuotą kainą neįskaičiuojamos jokios papildomos paslaugos, pvz., bagažas,
vietos pasirinkimas ir pan. Pasirinkus „WIZZ Go“ arba „WIZZ Plus“, į pasirinktą kainą
įskaičiuojamos „WIZZ Go“ arba „WIZZ Plus“ aprašuose nurodytos paslaugos.
https://wizzair.com/lt-lt/informacija-ir-paslaugos/kainos-ir-nuolaidos/kainos-rinkiniai#/ Galima
įtraukti papildomų paslaugų, kurios bus apmokestintos patvirtinant užsakymą galiojančiomis
kainomis.
1.6. Užfiksuojant kainą keleivių vardų ir pavardžių pateikti nereikia.
1.7. Užfiksuotos kainos užsakymas turi būti patvirtintas prieš baigiantis kainos užfiksavimo
laikotarpiui. Sumokėjus už kainos užfiksavimą, negalima keisti nei pasirinktų skrydžių, nei
keleivių skaičiaus. Visų keleivių vardus ir pavardes reikia pateikti užbaigiant užsakymą.
1.8. Ši paslauga siūloma, atsižvelgiant į pasiekiamumą. Paslauga galima naudotis tik pateikiant
užsakymus svetainėje wizzair.com arba naudojantis „Wizz Air“ mobiliąja programa.
2. Kainos užfiksavimo mokestis
2.1. Kainos užfiksavimo paslaugai taikomas kainos užfiksavimo mokestis (kiekvienam skrydžiui).
2.2. Kainos mokestis yra negrąžinamas ir neįskaičiuojamas į visą bilieto kainą, taikomus mokesčius
bei rinkliavas arba mokesčius už kitas paslaugas.
2.3. Bilieto kaina, mokesčiai ir rinkliavos bus apskaičiuoti išvykimo šalies valstybine valiuta, nebent
nurodytume kitą valiutą jums mokant ar prieš jums mokant arba pasirinktumėte mokėti kita
valiuta. Sąskaita faktūra išrašoma išvykimo šalies valstybine valiuta.
2.4. Konkrečia valiuta svetainėje arba mobiliojoje programoje nurodytos kainos galioja, tik jei konkreti
valiuta yra pasirinkto skrydžio išvykimo šalies valstybinė valiuta, kaip apibrėžta „Wizz Air“. Jei
pasirinksite mokėti kita valiuta, kainą konvertuosime.
3. Mokėjimo būdai
3.1. Sumokėti už kainos užfiksavimą galima banko kortele arba naudojant „Wizz“ sąskaitos kreditą.
3.2. Jūs esate atsakingi už kainos užfiksavimo mokesčio sumokėjimą. Mokant naudotos debeto arba
kredito kortelės ir (arba) užsakymo duomenis savo nuožiūra galime laikyti keliančiais rimtą
sukčiavimo pavojų. Tokiu atveju susisieksime su jumis siekdami patvirtinti mokėjimo informaciją.
Jei mes negalime susisiekti su jumis pateiktais numeriais arba jūs negalite patvirtinti mokėjimo ar
užsakymo informacijos, pasiliekame teisę atšaukti jūsų užsakymą ir grąžinti jums kainos
užfiksavimo mokestį
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3.3. Pasirinkdami kainos užfiksavimo paslaugą ir už ją sumokėdami, jūs vienareikšmiškai sutinkate,
kad mes pateiksime elektroninę sąskaitą faktūrą; elektroninės sąskaitos faktūros pateikiamos
elektroniniu būdu tik užsakyme nurodytu el. pašto adresu.
3.4. Be to, paskambinus į skambučių centrą galima įsigyti popierinę elektroninės sąskaitos faktūros
kopiją už mokestį, kurio suma yra nurodyta svetainėje arba kurią galima sužinoti paskambinus į
skambučių centrą. Ši sąskaitos faktūros popierinė kopija siunčiama paštu tuo adresu, kurį jūs
nurodėte skambučių centrui. Galite prašyti pakeistos sąskaitos faktūros, kurioje pateikiami kiti
sąskaitos faktūros duomenys nei tie, kurie buvo pateikti pildant užsakymą; už tai jums gali tekti
sumokėti tam tikrą mokestį.
3.5. Jei nėra sutarta kitaip, kainos užfiksavimo mokestis sumokamas valiuta, kuria jis buvo nustatytas.
3.6. Jei mokate kredito arba debeto kortele, jūsų mokėjimas bus apdorotas tarptautinėje mokėjimo
kortelėmis sistemoje. Galite pastebėti, kad iš jūsų debeto arba kredito kortelės išskaityta suma
skiriasi nuo galutinės kainos mūsų užsakymo patvirtinime (ir ji gali būti didesnė) dėl valiutų
konvertavimo skirtumų tarptautinėje mokėjimo kortelėmis sistemoje.
3.7. Jei per 2 valandas nuo sumokėjimo už paslaugą iš mūsų negausite užfiksuotos kainos patvirtinimo
el. pašto adresu, kurį nurodėte įsigydami kainos užfiksavimo paslaugą, turite paskambinti į
skambučių centrą.
4. Užfiksuotos kainos užsakymo užbaigimas
4.1. Jei nuspręsite įsigyti užfiksuotos kainos bilietą, pateikę visų keleivių vardus ir pavardes ir už jį
sumokėję visą sumą, jūsų užsakymui bus taikomos bendrosios pervežimo sąlygos. Atkreipkite
dėmesį, kad užsakymas nebus patvirtintas, kol nebus pateikti visų keleivių vardai ir pavardės bei
sumokėta visa suma už pasirinktą bilietą (ir kitas paslaugas, jei taikoma). Atkreipkite dėmesį, kad
kainos užfiksavimo mokestis nebus išskaičiuotas iš visos bilieto kainos ir visa suma už pasirinktą
bilietą bei papildomas paslaugas turės būti sumokėta, kad užsakymas būtų užbaigtas.
5. Įvairi informacija
5.1. „Wizz Air“ pasilieka teisę riboti galimybę naudotis kainos užfiksavimo paslauga.
5.2. Jei skrydžio, kurį pasirinkote ir kurio kainą užfiksavote, tvarkaraštis pakeičiamas kainos
užfiksavimo laikotarpiu, galite arba sutikti su tuo pakeitimu ir tęsti užfiksuotos kainos užsakymą,
arba pateikti prašymą susigrąžinti kainos užfiksavimo mokestį.
5.3. Šios paslaugos tikslas yra užfiksuoti pasirinktą kainą ir ji neturi būti interpretuojama kaip užstatas,
sumokėtas už pervežimo sutarties sudarymą.
5.4. Asmeninius duomenis, pateiktus įsigyjant kainos užfiksavimo paslaugą, apdorojame laikydamiesi
taikomų duomenų apsaugos įstatymų. Mūsų Privatumo politikos pranešimą galite perskaityti mūsų
svetainėje arba galite gauti išsamios informacijos apie ją paskambinę į skambučių centrą.
5.5. Nebent kitaip nurodyta bet kokio taikomo įstatymo privalomosiose nuostatose, šios sąlygos
taikomos pagal Vengrijos įstatymus. Bet koks ginčas, kilęs tarp jūsų ir mūsų dėl šios paslaugos,
turi būti sprendžiamas taikant neišskirtinę Vengrijos teismų jurisdikciją. „Neišskirtinė
jurisdikcija“ reiškia, kad jūs galite pateikti mums ieškinį jurisdikcijoje, esančioje už Vengrijos
teismų ribų.
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