Flexible Travel Partner

De voorwaarden van de dienstverlening zijn als volgt:

1. Deze dienst is onderhevig aan betaling van de geldende Flexible Travel Partner-kosten per vlucht en
per passagier. De Flexible Travel Partner-dienst wordt betaald wanneer u de reis boekt voor u en uw
ongenoemde reisgenoot. De ticketprijs en kosten voor alle geselecteerde diensten zijn betaalbaar
wanneer u de boeking maakt. De kosten van de Flexible Travel Partner zijn niet terugbetaalbaar.
2. Deze dienst is alleen beschikbaar online en u moet zich eerst aanmelden bij wizzair.com om het
te gebruiken.

3. Wanneer u een boeking maakt, hoeft u niet alle namen van uw reisgenoten aan te geven, maar
de boeking moet wel de naam van één passagier hebben. Een boeking kan niet worden gemaakt
zonder namen van enige passagiers aan te geven.
4. Deze dienst is alleen beschikbaar indien u de online check-in optie selecteert tijdens de boeking
(met uitzondering van GO- en Plus-tarief, raadpleeg sectie 10 hieronder).
5. Deze dienst is niet beschikbaar indien er kinderen of passagiers zijn die speciale assistentie
nodig hebben. Indien u met een kind reist, moet u de naam van het kind aangeven tijdens de
boeking.
6. Deze dienst is slechts beschikbaar voordat u de boeking voltooid hebt. Nadat u de boeking
voltooid hebt, kunt u de Flexible Travel Partner dienst niet meer selecteren.
7. Indien u de Flexible Travel Partner-dienst niet hebt geselecteerd en u wenst de naam (of namen)
van uw reisgenoot (of reisgenoten) te wijzigen nadat u de boeking voltooid hebt, dan moet u de
naam (of namen) van uw nieuwe reisgenoot (of reisgenoten) aangeven en de geldende kosten
voor de naamsverandering betalen
8. U kunt de naam van uw reisgenoot (of reisgenoten) aangeven door de boeking te openen en de
ontbrekende naam (of namen) in te vullen voor het inchecken. Uw reisgenoot kan slechts
inchecken nadat zijn/haar naam is opgegeven. Let op: indien u geen naam aangeeft van een van
de Flexible Travel Partners, zullen wij dit beschouwen als een annulering van de boeking van de
ongenoemde reisgenoot door u.
9. Als u ingecheckt bent en u wenst de naam van uw reisgenoot te veranderen, moet u
de naamwijzigingskosten betalen
10. Als u GO- en Plus-tarief selecteert en ook de Flexible Travel Partner-dienst koopt, kunt u inchecken
op de luchthaven. Desondanks moet u de namen van de Flexible Travel Partners online aangeven
door de boeking uiterlijk drie uur voor de geplande vertrektijd van uw vlucht te openen. Indien u
de ontbrekende namen niet aangeeft zoals hierboven vermeld, wordt dat beschouwd als een
annulering van de boeking van de ongenoemde passagier(s) door u.
11. De algemene vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op alle aangelegenheden die hier niet
worden vermeld.
12. Bankoverschrijving is niet beschikbaar als betalingswijze indien u de Flexible Travel Partner
dienst selecteert.
13. Deze dienst is niet beschikbaar voor groepsboekingen.

Door deze dienst te kopen gaat u akkoord met de bovengenoemde voorwaarden.

