Elastīgais ceļabiedrs

Šī pakalpojuma nosacījumi:

1. Par šo pakalpojumu tiek iekasēta atbilstoša elastīgā ceļabiedra maksa par katru lidojumu katram
pasažierim. Par elastīgā ceļabiedra pakalpojumu ir jāsamaksā, rezervējot biļetes sev un savam
nenorādītajam ceļabiedram. Biļešu cena un izvēlēto pakalpojumu cena visiem pasažieriem ir
jāsamaksā rezervēšanas laikā. Elastīgā ceļabiedra maksa nav atmaksājama.
2. Šis pakalpojums ir pieejams tikai tiešsaistē, un tā izmantošanai ir jāpiesakās savā kontā vietnē
wizzair.com.

3. Biļešu rezervēšanas laikā nav jānorāda visu ceļabiedru vārdi, bet ir jānorāda vismaz viens
rezervējuma pasažieris. Rezervējumu nav iespējams pabeigt, ja nav norādīts neviens pasažieris.
4. Šis pakalpojums ir pieejams tikai tad, ja rezervēšanas laikā tiek norādīta tiešsaistes reģistrēšanās
iespēja (izņemot GO un Plus cenas, skatīt 10. punktu).
5. Šis pakalpojums nav pieejams attiecībā uz zīdaiņiem un pasažieriem, kuriem nepieciešama īpašā
palīdzība. Ja jūs ceļojat kopā ar zīdaini, rezervēšanas laikā ir jānorāda zīdaiņa vārds.
6. Šis pakalpojums ir pieejams tikai pirms rezervējuma pabeigšanas. Pēc rezervējuma pabeigšanas
izvēlēties elastīgā ceļabiedra pakalpojumu nav iespējams.
7. Ja neesat izvēlējušies elastīgā ceļabiedra pakalpojumu un pēc rezervējuma pabeigšanas vēlaties
mainīt savu ceļabiedru vārdus, jums ir jānorāda jauno ceļabiedru vārds un jāsamaksā atbilstīgā
maksa par vārda maiņu.
8. Ceļabiedru vārdus varat pievienot, atverot rezervējumu, un trūkstošajiem vārdiem ir jābūt
ievadītiem pirms reģistrēšanās. Jūsu ceļabiedri var reģistrēties tikai pēc viņu vārda ievadīšanas. Ja
jūs nenorādīsiet neviena elastīgā ceļabiedra vārdu, tiks uzskatīts, ka nenorādītajiem ceļabiedriem
esat atcēluši rezervējumu.
9. Ja esat reģistrējušies, bet vēlaties mainīt ceļabiedra vārdu, jums būs jāsedz maksa par vārda
maiņu.
10. Ja esat izvēlējušies GO cenu vai Plus cenu un arī iegādājušies elastīgā ceļabiedra pakalpojumu,
varat reģistrēties arī lidostā. Tomēr jums ne vēlāk kā trīs stundas pirms plānotā izlidošanas laika
tiešsaistē ir jāatver rezervējums un jānorāda elastīgo ceļabiedru vārdi. Ja vārdi netiks ierakstīti
iepriekš minētajā veidā, tiks uzskatīts, ka jūs atcēlāt nenorādīto pasažieru rezervējumu.
11. Jebkādu šeit neatrunātu aspektu gadījumā tiek piemēroti Vispārīgie pārvadāšanas noteikumi.
12. Ja ir izvēlēts elastīgā ceļabiedra pakalpojums, par rezervējumu nav iespējams samaksāt ar
bankas pārskaitījumu.
13. Šis pakalpojums nav pieejams grupu rezervējumiem.
Iegādājoties šo pakalpojumu, jūs piekrītat iepriekš minētajiem noteikumiem.

