ცვლადი თანამგზავრი

სერვისის პირობები განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

1. აღნიშნული სერვისითსარგებლობისთვის საჭიროა ცვლადი თანამგზავრის შესაბამისი მოსაკრებლის
გადახდა ყოველი რეისისთვის და მგზავრისთვის. ცვლადი თანამგზავრის სერვისის საფასურის
გადახდა უნდა მოხდეს მაშინ, როცა აფორმებთჯავშანს თქვენთვის და იმ თანამგზავრისთვის, რომლის
სახელსაც არ უთითებთ. ავიაბილეთის ღირებულება და ყველა არჩეული სერვისის მოსაკრებლის
გადახდა უნდა მოხდეს ჯავშნის გაფორმებისას. ცვლადი თანამგზავრის სერვისის მოსაკრებელი არ
ექვემდებარება ანაზღაურებას.
2. ეს სერვისი ხელმისაწვდომია მხოლოდონლაინ, ხოლო მის გამოსაყენებლადსაჭიროა
wizzair.com-ზე სისტემაში შესვლა.

3. ჯავშნის გაფორმებისას არ არის აუცილებელი ყველა თანამგზავრის სახელის მითითება, თუმცა
ჯავშანში დასახელებული უნდა იყოს მინიმუმ ერთი მგზავრის სახელი. მინიმუმ ერთი მგზავრის
სახელის მითითების გარეშე ჯავშანს ვერ გააფორმებთ.
4. ეს სერვისი ხელმისაწვდომია მხოლოდიმ შემთხვევაში, თუდაჯავშნისას აირჩევთრეისზე
ონლაინ რეგისტრაციის ვარიანტს (ეს არ ვრცელდება GO და Plus ტარიფებზე. იხ. სექცია 10).
5. ეს სერვისი მიუწვდომელია ჩვილებისთვის და მგზავრებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ
განსაკუთრებულდახმარებას. თუჩვილთან ერთადმგზავრობთ, ჩვილის სახელი უნდა მიუთითოთ
ჯავშნის გაფორმებისას.
6. ეს სერვისი ხელმისაწვდომია მხოლოდჯავშნის გაფორმებამდე. ჯავშნის გაფორმების შემდეგ
ცვლადი თანამგზავრის სერვისს ვერ აირჩევთ.
7. თუცვლადი თანამგზავრის სერვისი არაგირჩევიათდა ჯავშნის გაფორმების შემდეგ მოისურვებთ
თანამგზავრ(ებ)ის სახელ(ებ)ის შეცვლას, თქვენ მოგიწევთ ახალი თანამგზავრ(ებ)ის
სახელ(ებ)ის მითითება და სახელის შეცვლის შესაბამისი მოსაკრებლის გადახდა.
8. თანამგზავრ(ებ)ის სახელ(ებ)ის დასამატებლად საჭიროა ჯავშნის გახსნა და შესაბამისი
სახელ(ებ)ის შევსება რეისზე რეგისტრაციამდე. თანამგზავრი რეისზე რეგისტრაციას შეძლებს
მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მითითებული იქნება მისი სახელი. გაითვალისწინეთ, რომ იმ
შემთხვევაში, თუ რომელიმე ცვლადი თანამგზავრის სახელს არ მიუთითებთ, ეს ჩაითვლება
უსახელოთანამგზავრისთვის თქვენ მიერ ჯავშნის გაუქმებად.
9. თუთანამგზავრის სახელის შეცვლას მოისურვებთრეისზე რეგისტრაციის შემდეგ, საჭირო
იქნება სახელის შეცვლის მოსაკრებლის გადახდა.
10. თუ GO ან Plus ტარიფი აირჩიეთ და ცვლადი თანამგზავრის სერვისიც შეიძინეთ, რეისზე
რეგისტრაცია შეგიძლიათაეროპორტში. მიუხედავადამისა, ცვლადი თანამგზავრების სახელები
უნდა მიუთითოთონლაინ, რისთვისაც საჭირო იქნება ჯავშნის გახდა რეისის გამგზავრებამდე
არა უგვიანეს სამი საათითადრე. თუზემოაღნიშნული წესითარმიუთითებთნაკლულსახელებს, ეს
ჩაითვლება უსახელოთანამგზავრ(ებ)ისთვის თქვენ მიერ ჯავშნის გაუქმებად.
11. ყველა იმ საკითხზე, რომელიც არ რეგულირდება წინამდებარე დოკუმენტით, გავრცელდება
ტრანსპორტირების ზოგადი პირობები.
12. ცვლადი თანამგზავრის სერვისის არჩევის შემთხვევაში, ჯავშნის საფასურის გადახდა
საბანკოგადარიცხვის მეშვეობითვერ მოხერხდება.
13. ეს სერვისი მიუწვდომელია ჯგუფური ჯავშნებისთვის.

ამ სერვისის შეძენითთქვენ ეთანხმებითზემოაღნიშნულპირობებს.

