Partener de călătorie flexibil

Condițiile serviciului sunt următoarele:

1. Acest serviciu este oferit după plata taxei aplicabile pentru partenerul de călătorie flexibil pentru
fiecare zbor și pentru fiecare pasager. Serviciul Partener de călătorie flexibil se plătește în momentul
efectuării rezervării pentru dumneavoastră și pentru partenerul de zbor al cărui nume nu va fi
specificat. Prețul biletului și taxele aferente tuturor serviciilor selectate pentru toți pasagerii se plătesc
în momentul efectuării rezervării. Taxa aferentă serviciului Partener de călătorie flexibil nu este
rambursabilă.
2. Acest serviciu este disponibil doar online și, pentru a putea beneficia de acesta, trebuie să vă
înregistrați pe wizzair.com.

3. În momentul efectuării rezervării nu trebuie să specificați numele tuturor partenerilor de zbor,
însă trebuie să menționați în rezervare cel puțin numele unui pasager. Rezervarea nu se poate
finaliza fără menționarea numelui unuia dintre pasageri.
4. Acest serviciu este disponibil numai dacă selectați opțiunea pentru check-in online în momentul
rezervării (excepție făcând opțiunile de tarif GO și Plus, pentru care vă rugăm să consultați
secțiunea 10 de mai jos).
5. Acest serviciu nu este disponibil pentru bebeluși sau pentru pasagerii care necesită asistență
specială. În cazul în care călătoriți cu un bebeluș, trebuie să furnizați numele acestuia în
momentul efectuării rezervării.
6. Acest serviciu este disponibil numai înainte de finalizarea rezervării. După ce ați completat
rezervarea, nu mai aveți posibilitatea de a selecta serviciul Partener flexibil de călătorie.
7. Dacă nu ați selectat serviciul Partener de călătorie flexibil și doriți să modificați numele
partenerilor de călătorie după finalizarea rezervării, trebuie să furnizați numele noilor parteneri
de călătorie și să achitați taxa aplicabilă pentru schimbarea numelui.
8. Aveți posibilitatea de a adăuga numele partenerilor de călătorie accesând rezervarea, apoi
completând numele lipsă înainte de check-in. Partenerul dumneavoastră de călătorie poate
efectua check-inul numai după ce numele acestuia a fost furnizat. Rețineți că în cazul în care nu
furnizați numele niciunuia dintre partenerii de călătorie flexibili, vom considera acest lucru o
anulare a rezervării pentru toți partenerii de călătorie pentru care nu ați introdus numele.
9. Dacă doriți să modificați numele partenerului de călătorie după ce ați efectuat check-inul,
trebuie să achitați taxa pentru schimbarea numelui.
10. Dacă selectați opțiunile de tarif GO și Plus și achiziționați și serviciul Partener de călătorie flexibil,
puteți efectua check-inul la aeroport. Cu toate acestea, trebuie să furnizați numele partenerilor
de călătorie flexibili online accesând rezervarea, dar nu cu mai puțin de trei ore înainte de ora
programată de plecare a zborului. Dacă nu completați numele lipsă așa cum este precizat mai sus,
acest lucru va fi considerat o anulare a rezervării pentru pasagerii pentru care nu ați introdus
numele.
11. Condițiile generale de transport se vor aplica în cazul oricăror alte aspecte ce nu au fost
precizate în prezentul document.
12. Dacă ați selectat serviciul Partener de călătorie flexibil, rezervarea nu se poate plăti prin transfer
bancar.

13. Acest serviciu nu este disponibil pentru rezervările de grup.
Prin achiziționarea acestui serviciu, sunteți de acord să respectați termenii de mai sus.

