Flexibel resepartner

Villkoren för tjänsten är som följer:

1. Denna tjänst är underställd betalning av gällande avgift för flexibel resepartner per flyg per
passagerare. Tjänster Flexibel resepartner betalas när du bokar för dig och din ej angivna
medresenär. Biljettpriset och avgifterna för alla valda tjänster för alla passagerare ska betalas
under bokningen. Avgiften för Flexibel resepartner är inte återbetalbar.
2. Denna tjänst är endast tillgänglig online, och för att använda den måste du logga in på
wizzair.com.
3. När du bokar behöver du inte ange namnet på alla dina medresenärer, men du måste ange
namnet på minst en passagerare i bokningen. Du kan inte slutföra bokningen utan att ange
namnet på någon passagerare.
4. Denna tjänst är tillgänglig endast om du väljer incheckning online under bokningen (förutom Pluspriser, se avsnitt 9 nedan).
5. Denna tjänst är inte tillgänglig för spädbarn eller passagerare som kräver specialassistans. Om du
reser med ett spädbarn måste du ange spädbarnets namn när du bokar.
6. Denna tjänst är endast tillgänglig innan du slutfört bokningen. Du kan inte välja tjänsten Flexibel
resepartner efter att du har slutfört bokningen.
7. Om du inte har valt tjänsten Flexibel resepartner och du vill ändra namnet på din medresenär
efter att du har slutfört bokningen måste du ange namnet på din nya medresenär och betala
gällande avgift för namnändring.
8. Du kan lägga till namnet på din medresenär genom att öppna bokningen och du måste ange
namnen som fattas innan incheckning. Din resepartner kan endast checka in efter att dennes
namn har angetts. Observera att om du inte anger namnet på din Flexibla resepartner ser vi det
som en avbokning av dig för den icke angivna resepartnern.
9. När du har checkat in och du vill ändra namnet på din resepartner måste du betala
namnändringsavgiften.
10. Det går inte att ändra typ av passagerare (vuxen/barn/spädbarn).
11. Om du valt Plus-pris och även köpt Flexibel resepartner kan du checka in på flygplatsen. Du måste
dock ange namnen på den Flexibla resepartnern online genom att öppna bokningen minst tre
timmar innan planerad avgång. Om du inte anger namnen som saknas i enlighet med
ovanstående, kommer det att ses som en avbokning av dig för den ej angivna passageraren.
12. De Allmänna transportvillkoren gäller för allt som inte reglerats häri.
13. Det går inte att betala för bokningen via banköverföring om du valt tjänsten Flexibel resepartner.
14. Denna tjänst finns inte tillgänglig för gruppbokningar.
Genom att köpa denna tjänst samtycker du till att vara bunden till ovanstående villkor.

