Rugalmas útitárs

A szolgáltatás a következő feltételekkel vehető igénybe:

1. A „rugalmas útitárs” szolgáltatásra vonatkozó díj repülőjáratonkénti és utasonkénti megfizetése
ellenében vehető igénybe. A „rugalmas útitárs” szolgáltatás díja foglaláskor fizetendő az Ön és a meg
nem nevezett útitárs esetében. Szintén foglaláskor fizetendő az összes utas esetében a jegyár,
valamint a választott szolgáltatások díjai. A „rugalmas útitárs” szolgáltatás díja vissza nem térítendő.
2. A szolgáltatás kizárólag online vehető igénybe a wizzair.com oldalon történő bejelentkezés után.

3. Foglaláskor nem kötelező megadnia összes útitársa nevét, elég, ha legalább egy utas nevét
megadja. A foglalás nem véglegesíthető legalább egy utas megnevezése nélkül.
4. A szolgáltatás csak akkor vehető igénybe, ha foglaláskor az online utasfelvételt választja (kivéve,
ha Wizz GO vagy Plus viteldíjat választ, erről bővebben a lenti 10. pontban olvashat).
5. A szolgáltatás csecsemők és különleges segítséget igénylő utasok esetén nem vehető igénybe.
Ha csecsemővel utazik, a foglalás létrehozásakor meg kell adnia a csecsemő nevét.
6. A szolgáltatás csak a foglalás véglegesítése előtt igényelhető. A foglalás befejezése után már
nem lesz alkalma a „rugalmas útitárs” szolgáltatást választani.
7. Ha nem a „rugalmas útitárs” szolgáltatást választotta, de módosítani szeretné útitársa(i) nevét a
foglalás után, akkor meg kell adnia az új útitárs(ak) nevét, és ki kell fizetnie a névváltoztatás díját
8. Úgy adhatja meg útitársa(i) nevét, hogy megnyitja a foglalást, és utasfelvétel előtt pótolja a
hiányzó neveket. Útitársa csak azután végezheti el az utasfelvételt, ha Ön megadta útitársa nevét.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem adja meg valamelyik rugalmas útitársa nevét, akkor úgy
tekintjük, hogy Ön törölte a meg nem nevezett útitárs foglalását.
9. Ha utasfelvétel után szeretné módosítani útitársa nevét, megteheti, miután kifizeti a
névváltoztatás díját
10. Ha Wizz GO vagy Plus viteldíjat választott, és „rugalmas útitárs” szolgáltatást is vásárolt, akkor az
utasfelvételt elintézheti a reptéren. Azonban ettől függetlenül meg kell adnia a rugalmas útitársak
nevét online, a foglalást megnyitva, legkésőbb három órával a járat menetrend szerinti indulása
előtt. Ha nem pótolja időben a hiányzó neveket az előzőekben ismertetett módon, akkor úgy
tekintjük, hogy törölte a meg nem nevezett utas(ok) foglalását.
11. Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a „Légi személy- és poggyászfuvarozási
üzletszabályzat” az irányadó.
12. Ha a „rugalmas útitárs” szolgáltatást választja, akkor nem rendezheti foglalását banki
átutalással.
13. A szolgáltatás nem vehető igénybe csoportos foglalások esetén.
A szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja a fentebb ismertetett feltételeket.

