Флексибилен сопатник

Условите на услугата се следните:

1. Услугава подлежи на плаќањето на соодветнататакса за „Флексибилен сопатник“ по лет, по
патник. Услугата „Флексибилен сопатник“ треба да се плати при резервирањето за Вас и Вашиот
неименуван сопатник. Цената на билетот и таксите за сите избрани услуги за сите патници треба
да се платат при резеервирањето. Таксата за „Флексибилен сопатник“ е неповратна.
2. Услугава е достапна само на интернет и за да ја користите, мора да се најавите на
wizzair.com.

3. При резервирањето, не треба да ги наведувате имињата на сите Ваши сопатници, но мора
да наведете барем едно име на патник во резервацијата. Не може да ја завршите
резервација без да наведете име на некој од патниците.
4. Услугава е достапна само ако ја изберете опцијата за пријавување на интернет при
резервирањето (ако сте избрале цени на превоз GO и Plus, видете во секцијата 10 подолу).
5. Услугава не е достапна ако имате новороденче или патник којшто има потреба од
специјална помош. Ако патувате со новороденче, мора да го наведете името на
новороденчето при резервирањето.
6. Услугава е достапна само пред да ја завршите резервацијата. Откако ќе ја завршите
резервацијата, не може да ја изберете услугата „Флексибилен сопатник“.
7. Ако не сте ја избрале услугата „Флексибилен сопатник“ и сакате да ги промените имињата
на сопатниците по завршувањето на резервацијата, мора да ги наведете имињата на Вашите
нови сопатници и да ја платите соодветнататакса за промена на име.
8. Имињата на Вашите сопатници може да ги додадете со отворање на резервацијата, по што
мора да ги пополните имињата што недостасуваат пред пријавувањето за летот. Вашиот
сопатник може да се пријави само откако ќе го наведете неговото име. Имајте предвид дека
ако не наведете име на ниеден од Вашите „Флексибилни сопатници“, ќе сметаме дека сте
ја откажале резервацијата за неименуваниот сопатник.
9. Ако сакате да го промените името на Вашиот сопатник по пријавувањето за летот, ќе мора
да ја платите таксата за промена на име
10. Ако изберете цени на превоз GO и Plus, а ја купите и услугата „Флексибилен сопатник“, може
да се пријавите на аеродромот. Во секој случај, имињата на Вашите „Флексибилни
сопатници“ треба да се наведат на интернет со тоа што ќе ја отворите резервацијата
најдоцна три часа пред закажаното поаѓање на Вашиот лет. Ако не ги наведете имињата што
недостасуваат како што се вели погоре, тоа ќе се земе како откажување на резервацијата за
неименуваните сопатници од Ваша страна.
11. За сите работи што не се регулирани со ова важат Општите услови за превоз.
12. Банкарската трансакција не е достапна како начин на плаќање за резервацијата ако сте ја
избрале услугата „Флексибилен сопатник“.
13. Услугава не е достапна за групни резервации.
Ако ја купите услугава, се согласувате да ги почитувате горенаведените услови.

