Vilkår for nettstedet
1. Generelt og tolkning
Dette nettstedet eies og drives av Wizz Air Hungary Ltd. (registrert forretningskontor i 1103
Budapest, Kőér street 2/A, Building B., Floor II/V., Ungarn, heretter kalt ”Wizz Air”).
I disse vilkårene menes med: ”du/deg” og ”din/dine” personene som besøker dette nettstedet
(herunder personer som besøker nettstedet på vegne av andre). Med ”nettsted” menes også det
mobiltilpassede nettstedet og mobilapplikasjonen til Wizz Air.
2. Bruk av nettstedet
Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i å være underlagt og handle i tråd med disse vilkårene
når du får tilgang til nettstedet slik det er beskrevet nedenfor.
Hvis du er uenig i disse vilkårene, har du ikke tillatelse til og samtykker i at du vil la være å bruke
eller besøke dette nettstedet.
3. Tillatt bruk
Formålet med dette nettstedet er utelukkende å gi deg tilgang til å se tilgjengeligheten av Wizz
Airs varer og tjenester og lage reiseplaner med Wizz Air (eller tredjepartsleverandører), kjøpe
reiserelaterte tjenester, administrere bookingene dine, kontakte Wizz Air eller oppgi
investorinformasjon / økonomisk informasjon, og ingenting annet.
Du kan bare bruke dette nettstedet i samsvar med disse vilkårene, og bare til personlige, ikkekommersielle formål.
Særlig har du ikke tillatelse til å








bruke automatiserte systemer, algoritmer eller programvare til å overvåke, trekke ut, søke etter
eller kopiere innhold eller data (verken helt eller delvis) fra eller gjennom bruk av dette nettstedet
(”skjermskraping”), uten skriftlig forhåndstillatelse fra Wizz Air,
foreta falske bookinger,
bruke noen form for programvare, fremgangsmåte eller enhet eller utføre noen form for handling
for å forstyrre eller forsøke å forstyrre driften av dette nettstedet, eller skape en unødvendig stor
belastning på nettstedet, uansett om det er gjort med overlegg eller ikke,
forsøke å oppnå eller oppnå uautorisert tilgang til noen av Wizz Airs nettverk eller kontoer eller
til informasjon om andre brukere, eller
lage lenker til dette nettstedet uten å ha innhentet skriftlig samtykke fra Wizz Air på forhånd.
Hvis du bryter disse vilkårene, kan Wizz Air, uten at det berører noen av Wizz Airs eventuelle
andre rettigheter, uten varsel kansellere dine bookinger og kjøp og/eller nekte eller blokkere din
tilgang til nettstedet, eller fastsette særlige vilkår for din tilgang til eller bruk av nettstedet.
4. Eiendomsrett

All informasjon, alle data og alt materiale på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til,
logoer, nettstedets utseende, oppbygning, fargevalg og layout, programvarekoden og den
underliggende databasen) er underlagt varemerkerettigheter, opphavsrett, databaserettigheter
og/eller andre registrerte og uregistrerte immaterialrettigheter.
Enhver bruk eller reproduksjon av informasjon, data eller materiale som presenteres på dette
nettstedet, annet enn for tillatt personlig og ikke-kommersiell bruk, er forbudt og vil utgjøre et
brudd på disse vilkårene og kan være i strid med immaterialrettighetene til Wizz Air eller dets
lisensgivere.
5. Ansvarsbegrensning
Wizz Air skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, dokumenterte, strafferettslige
eller avledede tap eller skader av noen art som oppstår som følge av bruken av dette nettstedet eller
innhold på nettstedet.
6. Gjeldende lov og domsmyndighet
Disse vilkårene og din bruk av dette nettstedet samt eventuelle tvister eller krav som oppstår på
grunn av eller i forbindelse med slike forhold, skal være underlagt og tolkes i samsvar med lovene
i Ungarn. Du samtykker i å innordne deg den eksklusive domsmyndigheten til ungarske domstoler.
Når vilkårene oversettes til andre språk enn ungarsk, skal ordlyden i de ungarske vilkårene ha
forrang hvis det oppstår tvister eller uoverensstemmelser.
Wizz Air forbeholder seg retten til etter eget skjønn å reise søksmål mot enhver part som bryter
disse vilkårene (”misligholdende part”), i rettsystemet på stedet der overtredelsen skjedde eller i
rettssystemet i landet hvor den misligholdende part har sitt bosted.
7. Generelt
Wizz Air forbeholder seg retten til når som helst å kunne endre tilgjengelig informasjon og innhold
på dette nettstedet uten varsel. I tillegg kan Wizz Air når som helst endre disse vilkårene uten
forhåndsvarsel. Slik endringer skal tre i kraft umiddelbart når de endrede vilkårene publiseres på
nettstedet, og det antas at du har godtatt dem hvis du fortsetter å bruke nettstedet.
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