Termenii și condițiile site-ului web
1. Generalități, interpretare
Acest site web este deținut și operat de Wizz Air Hungary Ltd. (sediul social: 1103 Budapest, Kőér
street 2/A, Building B., Floor II/V., Ungaria; denumită „Wizz Air” în prezentul document).
În ceea ce privește Termenii și condițiile: „Dumneavoastră” se referă la persoanele care accesează
acest site web (inclusiv persoanele care accesează acest site în numele altor persoane), iar „site
web” include și site-ul web și aplicația Wizz Air pentru dispozitive mobile.
2. Utilizarea site-ului web
Utilizarea de către Dumneavoastră a site-ului web indică faptul că sunteți de acord să respectați și
să acționați conform acestor Termeni și condiții cu privire la accesarea site-ului web, după cum
este descris mai jos.
Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și condițiile, nu aveți permisiunea și sunteți de acord să nu
utilizați acest site web.
3. Utilizarea permisă
Scopul acestui site web este exclusiv de a vă permite să vedeți disponibilitatea bunurilor și
serviciilor Wizz Air și să stabiliți detaliile călătoriei cu Wizz Air (sau cu furnizori terți), să
achiziționați servicii asociate cu călătoria, să vă gestionați rezervările, să contactați compania Wizz
Air și de a vă oferi informații financiare/pentru investitori.
Puteți utiliza acest site web numai în conformitate cu Termenii și condițiile și numai în scopurile
Dumneavoastră private și necomerciale.
În special, nu aveți permisiunea:








să utilizați niciun sistem, algoritm sau software automat de monitorizare, extragere, căutare sau
copiere a oricărui material sau a oricăror date (complete sau parțiale) de pe site sau prin utilizarea
site-ului („extragere automată a datelor de pe ecran”) fără acordul scris oferit în prealabil de Wizz
Air;
să efectuați rezervări frauduloase;
să utilizați niciun software, program sau dispozitiv sau să acționați în vreun mod pentru a interfera
sau pentru a încerca să interferați cu funcționarea acestui site web sau să creați o solicitare
nerezonabil de mare pe acest site web, indiferent dacă acest lucru a fost intenționat sau nu;
să încercați să obțineți sau să obțineți acces neautorizat la oricare dintre rețelele sau conturile Wizz
Air sau la informații despre alți utilizatori; sau
să creați linkuri către acest site web fără acordul scris oferit în prealabil de Wizz Air.
În cazul în care încălcați acești Termeni și condiții, fără a prejudicia alte drepturi Wizz Air,
compania Wizz Air poate anula rezervările și achizițiile Dumneavoastră fără notificare și/sau poate
refuza ori bloca accesul Dumneavoastră la acest site web sau poate stabili condiții speciale privind
accesul Dumneavoastră ori utilizarea acestui site web.

4. Drepturile de proprietate
Toate informațiile, datele și materialele de pe acest site web (inclusiv, dar fără limitare, siglele,
aspectul, structura, schema de culori și aranjarea site-ului web, codul software și datele și baza de
date corespunzătoare) se supun drepturilor privind mărcilor comerciale, drepturilor de autor,
drepturilor privind bazele de date și/sau altor drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau
neînregistrate.
Este interzisă orice utilizare sau reproducere a informațiilor, datelor sau materialelor prezentate pe
acest site web, alta decât pentru utilizarea personală și necomercială permisă, iar acest lucru va
constitui o încălcare a acestor Termeni și condiții și poate încălca drepturile de proprietate
intelectuală ale Wizz Air sau ale celor care i-au acordat licențe.
5. Limitarea răspunderii
Wizz Air nu își asumă nicio răspundere pentru pierderile sau pagubele directe, indirecte, speciale,
punitive sau subsecvente de orice fel, care decurg din utilizarea acestui site web sau a oricăror
informații conținute în acesta.
6. Legea și jurisdicția aplicabile
Acești Termeni și condiții, utilizarea site-ului web de către Dumneavoastră și orice dispută sau
reclamație rezultată sau asociată va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legile din
Ungaria, iar Dumneavoastră sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a tribunalelor din
Ungaria.
În cazul în care acești Termeni și condiții sunt traduse în alte limbi decât limba maghiară, în cazul
oricărui conflict sau al oricărei inconsecvențe, Termenii și condițiile din limba maghiară vor avea
prioritate.
Wizz Air își rezervă dreptul de a da în judecată orice parte care încalcă Termenii și condițiile
(„parte care nu și-a îndeplinit obligațiile”) în tribunalele din locația în care s-a produs încălcarea
sau în tribunalele din țara de reședință a părții care nu și-a îndeplinit obligațiile, la libera noastră
alegere.
7. Generalități
Wizz Air își rezervă dreptul de a modifica orice informație sau material disponibil pe acest site
web, oricând, fără notificare. De asemenea, Wizz Air poate modifica acești Termeni și condiții
oricând, fără notificare prealabilă, iar aceste modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea
Termenilor și condițiilor modificate pe site-ul web, care vor fi considerate acceptate de
Dumneavoastră în cazul în care continuați să utilizați site-ul web.
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