Ευέλικτος συνεπιβάτης

Οι όροι της υπηρεσίας έχουν ως εξής:

1. Η υπηρεσία υπόκειται στην καταβολή του ισχύοντος τέλους ευέλικτου συνεπιβάτη ανά πτήση ανά
επιβάτη. Η πληρωμή για την υπηρεσία Ευέλικτου συνεπιβάτη πρέπει να γίνει όταν πραγματοποιείτε
την κράτηση για εσάς και τον ανώνυμο συνταξιδιώτη σας. Η αξία του εισιτηρίου και τα τέλη όλων των
επιλεγμένων υπηρεσιών για όλους τους επιβάτες πρέπει να πληρωθούν κατά την κράτηση. Το τέλος
ευέλικτου συνεπιβάτη δεν επιστρέφεται.
2. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο online. Για να τη χρησιμοποιήσετε, πρέπει να
συνδεθείτε στον ιστότοπο wizzair.com.

3. Όταν κάνετε μια κράτηση, δεν χρειάζεται να αναφέρετε τα ονόματα όλων των συνταξιδιωτών
σας. Ωστόσο, πρέπει να ορίσετε το όνομα τουλάχιστον ενός επιβάτη στην κράτηση. Δεν μπορείτε
να ολοκληρώσετε την κράτηση χωρίς να έχετε ορίσει κανένα όνομα επιβάτη.
4. Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο αν επιλέξετε την υπηρεσία online check-in κατά την
κράτηση (με εξαίρεση τους ναύλους GO και Plus, βλ. Ενότητα 10 παρακάτω).
5. Η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για βρέφη ή επιβάτες που χρειάζονται
εξειδικευμένη βοήθεια. Εάν ταξιδεύετε με ένα βρέφος, πρέπει να καταχωρίσετε το όνομα του
βρέφους κατά την πραγματοποίηση της κράτησης.
6. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο πριν από την ολοκλήρωση της κράτησης. Αφού
ολοκληρώσετε την κράτηση, δεν μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία Ευέλικτου συνεπιβάτη.
7. Εάν δεν έχετε επιλέξει την υπηρεσία Ευέλικτου συνεπιβάτη και θέλετε να αλλάξετε τα ονόματα
των συνεπιβατών σας μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, πρέπει να ορίσετε το όνομα του νέου
ή των νέων συνεπιβατών σας και να καταβάλετε το ισχύον τέλος αλλαγής ονόματος.
8. Μπορείτε να προσθέσετε το όνομα των συνεπιβατών σας ανοίγοντας την κράτηση. Πρέπει να
συμπληρώσετε τα ονόματα που λείπουν πριν από το check-in. Ο συνεπιβάτης σας μπορεί να
κάνει check-in μόνο όταν έχει οριστεί το όνομά του. Λάβετε υπόψη ότι αν δεν ορίσετε το όνομα
κανενός ευέλικτου συνεπιβάτη, θα θεωρήσουμε ότι ακυρώνετε την κράτηση ως προς τους
ανώνυμους συνεπιβάτες.
9. Εάν έχετε κάνει check-in και θέλετε να αλλάξετε το όνομα του συνεπιβάτη σας, πρέπει να
καταβάλετε το τέλος αλλαγής ονόματος.
10. Εάν επιλέξετε τους ναύλους GO και Plus και αγοράσετε επίσης την υπηρεσία Ευέλικτου
συνεπιβάτη, μπορείτε να κάνετε check-in στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, θα πρέπει να ορίσετε τα
ονόματα των ευέλικτων συνεπιβατών online, ανοίγοντας την κράτηση έως και τρεις ώρες πριν
από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης σας. Εάν δεν συμπληρώσετε τα
ονόματα που λείπουν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θα θεωρηθεί ότι ακυρώνετε την κράτηση
των ανώνυμων επιβατών.
11. Για όλα τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται στο παρόν ισχύουν οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς.
12. Η επιλογή τραπεζικού εμβάσματος δεν είναι διαθέσιμη για την πληρωμή της κράτησης αν
επιλέξετε την υπηρεσία Ευέλικτου συνεπιβάτη.
13. Αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη για ομαδικές κρατήσεις.

Προβαίνοντας στην αγορά της υπηρεσίας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παραπάνω
όρους.

