Fleksibel reisepartner

Vilkårene for tjenesten er som følger:

1. Denne tjenesten avhenger av at du betaler det gjeldende gebyret for fleksibel reisepartner , per
flygning per passasjer. Tjenesten for fleksibel reisepartner skal betales når du booker turen for deg og
det ikke-navngitte reisefølget ditt. Billettprisen og gebyrene for alle valgte tjenester for alle passasjerer
må betales når du booker. Gebyret for fleksibel reisepartner er ikke-refunderbart.
2. Denne tjenesten er kun tilgjengelig på internett, og du må logge på wizzair.com for å bruke den.

3. Når du booker, trenger du ikke å oppgi navn på alle i reisefølget, men du må oppgi navnet på
minst én passasjer i bookingen. Du kan ikke fullføre bookingen uten å oppgi navn på alle
passasjerene.
4. Denne tjenesten er kun tilgjengelig hvis du velger alternativet for innsjekking på internett når du
booker (unntatt ved booking til Wizz GO- eller Wizz Plus-pris – se avsnitt 10 nedenfor).
5. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for spedbarn, eller passasjerer som har behov for spesiell
assistanse. Hvis du reiser med et spedbarn, må du angi spedbarnets navn når du booker.
6. Denne tjenesten er kun tilgjengelig før du fullfører bookingen. Etter at du har fullført bookingen,
kan du ikke velge tjenesten for fleksibel reisepartner.
7. Hvis du ikke har valgt tjenesten for fleksibel reisepartner, og du vil endre navn på noen i reisefølget
etter at du har fullført bookingen, må du oppgi navnet på en eller flere av de nye reisepartnerne
og betale det relevante navneendringsgebyret
8. Du kan legge til navn for reisepartneren/reisepartnerne ved å åpne bookingen, og du må oppgi
manglende navn før innsjekking. Reisepartneren din kan kun sjekke inn etter at vedkommendes
navn er angitt. Vær oppmerksom på at hvis du ikke oppgir navnet på noen i reisefølget, vil vi regne
det som at du avbestiller reserveringen for de ikke-navngitte reisepartnerne.
9. Hvis du vil endre navn på reisefølget ditt etter at du har sjekket inn, må du betale
navneendringsgebyret
10. Hvis du har valgt Wizz GO- eller Wizz Plus-pris i tillegg til å kjøpe tjenesten for fleksibel
reisepartner, kan du sjekke inn på flyplassen. Du må likevel angi navnet på dine fleksible
reisepartnere på internett ved å åpne bookingen senest tre timer før planlagt avgangstid for
flygningen din. Hvis du ikke oppgir de manglende navnene som skrevet ovenfor, vil det regnes
som at du avbestiller reservasjonene for de ikke-navngitte passasjerene.
11. De generelle vilkårene for befordring skal gjelde for alle saker som ikke er dekket her.
12. Bankoverføring er ikke en tilgjengelig betalingsmåte for bestillingen hvis du valgte Fleksibel
reisepartner-tjenesten.
13. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for gruppebookinger.
Ved kjøp av denne tjenesten, samtykker du i å være bundet av vilkårene ovenfor.

