Променљиви сапутник

Услови услуге су следећи:

1. Коришћење ове услуге подлеже плаћању применљиве накнаде за услугу променљивог
сапутника по лету по путнику. Услугу променљивог сапутника можете да платите када
резервишете за себе и неименованог сапутника. Цену карте и накнаде свих изабраних услуга за
све путнике можете да платите при резервацији. Накнада за променљивог сапутника не може
да се рефундира.
2. Ова услуга је доступна само путем интернета и морате да се пријавите на wizzair.com да
бисте је користили.

3. При резервацији не морате да наведете имена свих сапутника, али морате да унесете име
бар једног путника. Ако не наведете ниједно име путника, нећете моћи да довршите
резервацију.
4. Ова услуга је доступна само ако изаберете опцију чекирања путем интернета при
резервисању (осим у случају GO и Plus цене, погледајте 10. одељак у наставку).
5. Ова услуга није доступна за бебе или путнике којима је потребна посебна помоћ. Ако
путујете са бебом, морате да наведете име бебе при резервисању.
6. Ова услуга је доступна искључиво пре завршетка резервације. Нећете моћи да изаберете
услугу променљивог сапутника након што довршите резервацију.
7. Ако нисте изабрали услугу променљивог сапутника, а желите да промените имена
сапутника након резервисања, морате да наведете имена нових сапутника и платите
применљиву накнаду за промену имена
8. Имена сапутника можете да додате ако отворите резервацију. Сва имена која недостају
морате да унесете пре чекирања. Сапутник може да се чекира тек након додавања његовог
имена. Имајте на уму да ћемо сматрати да сте отказали резервацију за све променљиве
сапутнике чије име не наведете.
9. Ако желите да промените име сапутника након што се чекирате, морате да платите
накнаду за промену имена
10. Ако изаберете GO цену и Plus цену, а купите и услугу променљивог сапутника, можете да се
чекирате на аеродрому. Имена променљивих сапутника ипак морате да наведете путем
интернета тако што ћете отворити резервацију најкасније три сата пре заказаног времена
поласка. Ако не наведете имена која недостају у складу са горенаведеним упутством,
сматраћемо да сте отказали резервацију за неименоване сапутнике.
11. На сва питања која нису регулисана овде примењују се Општи услови превоза.
12. Банковна дознака неће бити доступна као начин плаћања резервације ако изаберете
услугу променљивог сапутника.
13. Ова услуга није доступна за групне резервације.
Куповином ове услуге прихватате горенаведене услове.

