ПРАВИЛА И УСЛОВИ НА WIZZ DISCOUNT CLUB
1. ТОЛКУВАЊЕ
1.1.

1.2.

Поимите и изразите дефинирани во Општите услови за превоз на Wizz Air го имаат истото
значење кога се користат во овие Одредби и услови освен ако не е одредено подолу или
контекстот бара поинакво значење.
Дефиниции

Општи услови на превоз се однесува на „Општите услови на превоз“ на Wizz Air објавени на вебстраницата и коишто Wizz Air ги изменува одвреме-навреме.
Член или Вие се однесува на лицето именувано како член на Wizz Discount Club при пријавата
за членство во Клубот.
Wizz Discount Club или Клуб се однесува на нашиот избор од специјални понуди во согласност
со тековните „Правила и услови“, што на членовите им овозможува одредени погодности што
се наведени тука.
Број на сметка на Wizz се однесува на 10-цифрениот идентификациски број што го создава
системот за резервации по завршувањето на регистрацијата на Wizz Air.
Wizz Air или ние се однесува на ентитетот на Wizz Air (Wizz Air Hungary Ltd или Wizz Air UK Ltd
или кој било друг ентитет на Wizz Air) што управува со летот со којшто сте купиле членство во
WIZZ Discount Club и којшто ја издава фактурата за купувањето на WIZZ Discount Club.

2. ПРАВО НА ЧЛЕНСТВО И РЕГИСТРАЦИЈА
2.1.

2.2.
2.3.

Може да се придружите на Wizz Discount Club:

на интернет додека резервирате со купување на членството во Клубот и плаќање
на таксата за годишно членство кога резервирате лет;

преку нашиот Центар за поддршка кога резервирате или го купувате членството
преку Центарот за поддршка и ја плаќате годишната такса за членство во Клубот.
Информација за таксата за членство ќе добиете при купувањето.
Го задржуваме правото да одбиеме кое било лице да го купи членството и ако членот ги
прекрши овие „Правила и услови“, да го прекинеме членството во секое време.

3. ПЛАЌАЊЕ НА ЧЛЕНАРИНАТА
3.1.

При купувањето членство во Клубот треба да ја платите годишната такса за членство.
Плаќањето на годишната такса може да се изврши со банкарска картичка и/или кредит
на WIZZ.

4. ПОГОДНОСТИ НА ЧЛЕНСТВОТО
4.1.

4.2.

4.3.

Членството во Wizz Discount Club на членовите им обезбедува специјални цени на Клубот
што не се достапни на лицата што не се членови, како и други погодности за коишто ќе
добиете информација при купувањето на членството.
Членството во Клубот не гарантира достапност на специјалните цени на Клубот за сите
маршрути и во секое време (на пр., домашни маршрути, летови поставени за специјален
настан и друго).
Погодностите може да се променат откако претходно ќе Ве известиме.

4.4.

Го задржуваме правото да ги променуваме, зголемуваме или намалуваме погодностите
во секое време. Може да наметнеме и барања или ограничувања за користењето
погодности. Тековните информации за погодностите се достапни на wizzair.com во делот
„Услуги на WIZZ“. Ако не прифаќате никакви измени, може да го прекинете членството
со тоа што ќе нѐ известите во пишана форма. Во таков случај важи Клаузулата 6.5 во
важечките „Правила и услови“.
4.5. Погодностите важат за членот на WIZZ Discount Club и другите патници во истата
резервација со членот, под услов вкупниот број патници во резервацијата да не го
надминува бројот на корисници опфатени со типот купено членство во WIZZ Discount
Club.
4.6. Погодностите не се достапни за патниците што ќе ги резервирате посебно.
4.7. Погодностите нема да им се рефундираат на членовите за резервации извршени пред
купувањето на членството.
4.8. Членството во Клубот не може да се пренесе. Треба веднаш да нѐ известите ако
забележите неовластена употреба на Вашето членство во Клубот.
4.9. Независно од тоа од кој ентитет сте го купиле членството во WIZZ Discount Club, имате
право на погодностите поврзани со сите летови со сите ентитети на Wizz Air согласно
важечките „Правила и услови“.
4.10. Погодностите важат само за една резервација на даден лет согласно типот членство во
WIZZ Discount Club. На конкретен лет може да се изврши само една резервација со
погодностите на членството во WIZZ Discount Club. Во случај на непридржување кон
важечката Клаузула, Wizz Air го задржува правото на откажување на резервациите.
5. ОПШТИ ОДРЕДБИ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Сите промоции, цени на билети и други специјални понуди што ги обезбедува Wizz Air
се во согласност со правилата и условите што важат посебно за понудата. Освен ако е
поинаку договорено со нас, погодностите на Wizz Discount Club не може да се
комбинираат со други понуди.
Вие или трети страни нема да ги нудите билетите и/или услугите купени со членството
во Клубот во комерцијални цели, заедно со. но не и ограничено на аукции на интернет
или други платформи на интернет.
Во случај на промена во резервацијата, мора да се погрижите и понатаму да бидете
патник во резервацијата за да може другите патници во истата резервација да ги
користат погодностите на цените на Клубот. Ако веќе не сте дел од резервацијата, за
сите преостанати патници ќе важи стандардната цена и ќе треба да се плати разликата
во цените на превоз (разликите меѓу стандардната и цената на билетот преку WIZZ
Discount Club и стандардната и таксата за багаж преку WIZZ Discount Club). Во спротивно,
може да ја откажеме резервацијата.
При купувањето членство во Клубот треба да наведете прецизни и вистинити лични
податоци коишто ќе важат и при користењето на погодностите на Клубот. Ако не ги
исполните горенаведените барања, го задржуваме правото на лична одлука да го
прекинеме Вашето членство.
Го задржуваме правото еднострано да ги измениме овие „Правила и услови“ во секое
време со тоа што ќе ги објавиме изменетите „Правила и услови на користење“ на вебстраницата.
Освен ако е наведено поинаку тука, важат „Општите услови на превоз“ за извршените
резервации или купените услуги со членството во Клубот за летови со коишто управува
ентитет на Wizz Air.

6. РОКОВИ И РАСКИНУВАЊЕ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Членството во Клубот почнува кога ќе го купите членството и ќе ни ја платите таксата за
членството.
Членството важи 12 (дванаесет) календарски месеци почнувајќи од денот на купувањето
на членството.
Штом членството ќе се прекине, откаже или истече, веќе нема да имате право на
погодностите на Клубот.
Може да го прекинеме Вашето членство во секое време со писмено известување.
Ако одлучите да го прекинете членството, имајте предвид дека годишната такса не може
да се врати ниту целосно ниту делумно.

7. ЧЛЕНСТВО ВО WIZZ DISCOUNT CLUB ЗА СОПСТВЕНИЦИ НА КОБРЕНДИРАНИ КРЕДИТНИ
КАРТИЧКИ
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Сопствениците на кобрендирани кредитни картички имаат право на Стандардно
членство во WIZZ Discount Club без плаќање на таксата за членство.
Кобрендираната картичка поврзана со членството во WIZZ Discount Club важи 12 месеци.
Членството во WIZZ Discount Club ќе се активира штом сопственикот на кредитната
картичка ќе ја активира својата сметка на WIZZ на интернет.
Членството во WIZZ Discount Club автоматски ќе се продолжува секоја година сѐ додека
е активна кредитната картичка.
Сопствениците на кредитни картички што веќе имаат важечко членство во WIZZ Discount
Club, согласно Клаузула 7.1, штом ќе истече претходното членство, ќе имаат право на
Стандардно членство.
Ако истече кредитната картичка или банката или сопственикот на кредитната картичка
го раскинат договорот за кредитна картичка, Wizz Air го задржува правото на
прекинување на членството во WIZZ Discount Club.
За членовите на WIZZ Discount Club што се сопственици на кредитни картички, важат сите
други одредби од тековните „Правила и услови“ согласно Клаузула 7.

8. КОРИСТЕЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
8.1.

Со купувањето членство во Клубот, се согласувате Wizz Air да ги обработува Вашите
лични податоци во согласност со „Политиката за приватност“.

9. ВЛАДЕЈАЧКО ПРАВО
9.1.

Овие Одредби и услови се според унгарските закони и неексклузивната надлежност на
унгарските судови.

