Termes i condicions del lloc web
1. General, interpretació
La gestió i la propietat d'aquest lloc web van a càrrec de Wizz Air Hungary Ltd. (el domicili social
es troba a 1103 Budapest, Kőér street 2/A, Building B., Floor II/V., Hongria; en endavant,
denominat “Wizz Air”).
A efectes d'aquests termes i condicions: les referències a “vós” o “vostre” fan referència a les
persones que accedeixen a aquest lloc web (incloses les persones que accedeixen a aquest lloc en
nom d'altres persones) i “lloc web” inclou també el web mòbil i l'aplicació mòbil Wizz Air.
2. Ús del lloc web
L'ús que feu d'aquest lloc web posa de manifest el vostre consentiment a restar vinculat a aquests
termes i condicions i a actuar de conformitat amb aquests termes i condicions en consideració de
l'accés proporcionat al lloc web, tal com s'especifica a continuació.
Si esteu en desacord amb aquests termes i condicions, no us serà permès l'accés i accepteu no fer
ús d'aquest lloc web ni accedir-hi.
3. Ús autoritzat
La finalitat d'aquest lloc web és únicament la de permetre-us consultar la disponibilitat dels béns i
serveis de Wizz Air, i de realitzar preparatius de viatge amb Wizz Air (o amb proveïdors tercers)
per adquirir serveis relacionats amb el viatge, gestionar les reserves, contactar amb Wizz Air o
proporcionar informació financera i d'inversors, i per cap altre motiu.
Podeu fer ús d'aquest lloc web conforme a aquests termes i condicions, i només pels vostres fins
privats, no comercials.
En particular, no se us permet:








fer servir cap sistema automatitzat, algoritme o programari, sense el previ consentiment per escrit
de Wizz Air, per controlar, extreure, cercar o copiar cap material o informació (en la seva totalitat
o parcialment) des d'aquest lloc web o mitjançant el seu ús (“screen scraping”);
realitzar cap reserva fraudulenta;
fer servir qualsevol programari, rutina o dispositiu, o prendre qualsevol mesura per interferir o
mirar d'interferir de qualsevol manera en el funcionament d'aquest lloc web o per crear una càrrega
desproporcionadament gran, tant si fou o no de forma intencional;
mirar d'obtenir o obtenir accés no autoritzat a qualsevol de les xarxes o comptes de Wizz Air, o
obtenir informació d'altres usuaris; o
enllaçar-se a aquest lloc web sense el previ consentiment per escrit de Wizz Air.
En cas que incompliu aquests termes i condicions, sense perjudici de cap altre dret de Wizz Air,
Wizz Air pot cancel·lar les vostres reserves i compres sense avisar; i/o denegar o bloquejar el
vostre accés a aquest lloc web; o establir condicions especials d'accés o d'ús d'aquest lloc web.

4.

Drets de propietat

Tota la informació i materials d'aquest lloc web (inclosos, entre d'altres, qualsevol logotip,
l'aparença, l'estructura, la combinació de colors i el disseny d'aquest lloc web, el codi del
programari i les dades bàsiques i bases de dades) estan subjectes als drets de marca, copyright,
drets de bases de dades i/o altres drets de propietat intel·lectual registrats i no registrats.
Qualsevol ús o reproducció de la informació, les dades o el material que figuren en aquest lloc web
excepte l'ús personal, no comercial, autoritzat està prohibit i constituirà una infracció d'aquests
termes i condicions, i pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual dels seus llicenciataris o de
Wizz Air.
5. Limitació de responsabilitat
Wizz Air no es farà responsable de cap pèrdua o dany directe, indirecte, especial, sancionant o
consegüent, o de qualsevol tipus, derivats de l'ús d'aquest lloc web o qualsevol informació que
contingui.
6. Dret aplicable i jurisdicció
Aquests termes i condicions, l'ús que feu d'aquest lloc web i qualsevol reclamació o conflicte que
es derivin d'aquests assumptes o hi estiguin relacionats s'han de regular i interpretar de conformitat
amb les lleis d'Hongria; i vós accepteu sotmetre-us a la jurisdicció exclusiva dels tribunals
hongaresos.
Tot i que aquests termes i condicions estan traduïts a altres idiomes que no són l'hongarès, en cas
de conflicte o incoherència prevaldran els termes i condicions en hongarès.
Wizz Air es reserva el dret d'incoar una causa contra qualsevol part que infringeixi aquests termes
i condicions (“part infractora”) als tribunals on es cometi la infracció, els tribunals del país de
residència de la part infractora a criteri exclusivament nostre.
7. General
Wizz Air es reserva el dret de canviar qualsevol informació o material disponibles al lloc web en
qualsevol moment sense previ avís. Wizz Air també pot modificar els termes i condicions en
qualsevol moment sense previ avís, i aquesta modificació entrarà en vigor immediatament després
de la publicació al lloc web dels termes i condicions modificats que es considera que accepteu si
continueu fent ús del lloc web.
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