TERMES I CONDICIONS DEL WIZZ PRIVILEGE PASS
Exclusions/limitacions:
1. Definicions
"Tarifa d'equipatge" fa referència a la tarifa tal com es defineix a wizzair.com i que paga el passatger
per a cada peça d’equipatge facturat.
"Espai addicional" per a les cames fa referència al servei que permet al passatger seure en un dels
seients més còmodes de l’avió situats al costat de les sortides d’emergència. La utilització d’aquest
servei està subjecta a algunes restriccions que es poden consultar a wizzair.com.
"Seients de la primera fila" fa referència al servei que garanteix que el passatger pot seure en un
seient de la primera fila de l’avió. La utilització d’aquest servei està subjecte a algunes restriccions
que es poden consultar a wizzair.com.
"Equipatge de mà gran" fa referència a una peça d’equipatge no facturada que els passatgers tenen
dret a portar a bord tal com es defineix a la política de límit d’equipatge a wizzair.com.
La tarifa d’equipatge de mà gran fa referència a la tarifa tal com es defineix wizzair.com i que el
passatger paga per cada peça d’equipatge de mà gran.
"Membre" fa referència a la persona que utilitza els serveis de transport de passatgers de Wizz Air i
qui dona el seu nom com a membre del WIZZ Privilege Pass durant el transcurs de la contractació del
WIZZ Privilege Pass.
"Embarcament prioritari" fa referència al servei que permet als passatgers embarcar a l’avió amb
prioritat.
Tarifa de selecció de seients fa referència a la tarifa que paga el passatger per a cada seient si se
selecciona individualment tal com es defineix a wizzair.com.
"Seients de la primera fila" fa referència al servei que garanteix que el passatger pot seure en un
seient de les primeres 2-4 files d’un avió A320 i les primeres 2-5 files de la cabina d’un avió A321. La
utilització d’aquest servei està subjecta a algunes restriccions que es poden consultar a wizzair.com.
"Wizz Air" fa referència a Wizz Air Hungary Ltd.
"WIZZ Privilege Pass" fa referència a un programa de subscripció de dotze mesos que dona dret al
membre a afegir embarcament prioritari, selecció de qualsevol seient (inclosos els seients de la
primera fila, seients de la part davantera i seients amb espai addicional per a les cames) i un
equipatge de mà gran a la reserva del vol per a un vol operat per Wizz Air sense haver de pagar la
tarifa per embarcament prioritari, la tarifa per selecció de seients o la tarifa d’equipatge de mà gran.
2. Contractació del WIZZ Privilege Pass, drets dels membres
2.1. El membre pot contractar el WIZZ Privilege Pass
en el moment de fer una reserva en línia i pagant la tarifa pel WIZZ Privilege Pass
2.2. Durant la contractació del WIZZ Privilege Pass, es cobrarà al membre una tarifa anual.
2.3. La tarifa del WIZZ Priority Pass està subjecta a canvis per part de Wizz Air en qualsevol moment i
sense haver de notificar el membre. Qualsevol augment de la tarifa anual tindrà efecte en el
moment de la renovació del WIZZ Privilege Pass.

2.4. Cap membre no tindrà dret al reembossament de la quota de pertinença en cancel·lar la
pertinença al WIZZ Privilege Pass.
2.5. El WIZZ Privilege Pass està associat només al membre indicat com a membre del WIZZ Privilege
Pass durant el procés de contractació del WIZZ Privilege Pass. El membre té dret a utilitzar el WIZZ
Privilege Pass només per a les seves pròpies reserves (és a dir, el membre serà identificat com a
passatger durant la reserva de la qual es vol beneficiar de la pertinença del WIZZ Privilege Pass).
2.6. El membre no pot canviar l’equipatge de mà gran gratuït per un equipatge facturat a través de
l’opció “Afegir servei” a les seccions “Les meves reserves”, “Reserves” o “Facturació”.
3. Validesa del WIZZ Privilege Pass
3.1. El termini del WIZZ Privilege Pass és un període de dotze mesos consecutius que comencen el
dia de la seva contractació (és a dir, el dia del pagament de la tarifa del WIZZ Privilege Pass, la data
de començament) i finalitzen el dia (inclòs) abans que es compleixi un any de la data de
començament.
4. Miscel·lània
4.1. La subscripció no està disponible per a nens de menys de 14 anys.
4.2. El WIZZ Privilege Pass no és transferible; no es pot fer un canvi de nom del membre d’un WIZZ
Privilege Pass. Així que els membres tinguin constància de qualsevol ús no autoritzat del seu WIZZ
Privilege Pass, ens ho han de notificar immediatament.
4.3. Els membres no poden contractar bitllets utilitzant el seu WIZZ Privilege Pass per la seva
revenda. Si el WIZZ Privilege Pass es va utilitzar per fer la reserva, tampoc es pot canviar el nom dels
passatgers de la reserva. Els privilegis del WIZZ Privilege Pass també s’apliquen a un nou vol en cas
de canvi de vol voluntari o a un canvi d’horari de Wizz Air.
4.4. Llevat del que s'especifica en aquests termes i condicions, els serveis contractats de Wizz Air
estaran subjectes a les condicions generals de transport de Wizz Air. Excepte que s’indiqui el
contrari, els termes definits a les condicions generals de transport de Wizz Air tenen el mateix
significat en aquests termes i condicions.
4.5. Wizz Air prohibeix expressament que el membre ofereixi, o bé que tercers ofereixin, el Wizz
Privilege Pass amb finalitats comercials, especialment en subhastes a Internet o altres plataformes
web.
4.6. Aquesta oferta és efectiva fins a la retirada. El client declara que accepta els termes d'aquests
termes i condicions.
4.7. Wizz Air es reserva el dret de modificar aquests termes i condicions en qualsevol moment sense
previ avís. Wizz Air informarà tots els membres de les modificacions efectuades al seu lloc web
(wizzair.com).
4.8. Wizz Air no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de qualsevol mena d'ús inadequat
del WIZZ Privilege Pass o de la seva pèrdua o divulgació a qualsevol persona.
4.9. Aquests termes i condicions s'interpreten i entrar en vigor a tots els efectes d'acord amb les lleis
d'Hongria. Les disputes que es derivin del present contracte es resoldran principalment a través de
debats entre les parts.
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