شروط حساب  ZZWWوأحكامه
 .1التعريفات
يكون لأللفاظ والمصطلحات المحددة في الشروط العامة للنقل الخاصة بشركة ziW
يقتض السياق خالف ذلك.
وشروط حساب  rZWWما لم يُنص عليها أدناه ،أو ما لم
ِ

 riالمعنى نفسه حيثما ترد في أحكام

 .1.1الشروط العامة للنقل :الشروط العامة للنقل في شركة ( ri ziWحسب كيان  ri ziWالذي يُصدِر تذكرة الطيران
وفيما يتعلق به) بصيغتها المنشورة على الموقع اإللكتروني ،والتي تعدّلها  ri ziWمن وقت آلخر.
 .1.1الراكب :الشخص الطبيعي الذي يستخدم خدمات نقل الركاب التي تقدمها شركة z

.iWri

 .1.1أنت أو العميل :الشخص الطبيعي أو الكيان القانوني الذي أكمل التسجيل.
 .1.1التسجيل  :تسجيل بيانات الهوية وبيانات االتصال الخاصة بك (االسم األول ،واسم العائلة ،والنوع ،ورمز البلد ،ورقم
الجوال ،وعنوان البريد اإللكتروني ،والجنسية/المواطنة) في نظام تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركة iW ri z
الهاتف ّ
 .dtL yWa nuHنطاق التسجيل هو فتح حساب  ،rZWWبهدف تيسير االتصال بالعميل ،وتمكين العميل من حجز رحالت
الجوال.
طيران ،أي شراء تذاكر الطيران عبر الموقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف ّ
 .1.1الموقع اإللكتروني يُقصد به wi yiW.ziw.www
الجوال
الجوال يُقصد به تطبيق  rZWWللهاتف ّ
 .1.1تطبيق الهاتف ّ
 .1.1حساب  :rZWWحساب يمكن من خالله تتبع مشتريات العميل ورصيد  rZWWالفعلي ،الذي يتم إنشاؤه عبر التسجيل.
وتدير شركة  ri ziW dtL yWa nuHحساب  rZWWوتتيح الوصول إليه .كما يمكن استخدام حساب  rZWWإلجراء
الحجوزات ،وشراء الخدمات من أي كيان من كيانات .ri ziW
 .1.1رقم حساب  :rZWWرقم التعريف المكون من  11أرقام لحساب  ،rZWWالذي ينشأ عند اكتمال التسجيل.
 .1.1رصيد  :rZWWأداة تسوية مرتبطة ارتبا ً
طا وثيقًا بحساب  rZWWفقط .ويمكن أن يستخدم العمالء رصيد rZWW
لشراء تذاكر الطيران أو الخدمات األخرى التي يقدمها كل كيان من كيانات  .ri ziWكما يمكن استالم رصيد  rZWWمن
كل كيان من كيانات  ،ri ziWتبعًا للحالة ،نتيجةً للعروض الترويجية ،أو الفعاليات المستمرة أو إلغاء رحالت الطيران من
جانب  ri ziWأو أي أنشطة أو مناسبات أو فعاليات أخرى ،ويجب استخدام رصيد  rZWWوفقًا لألحكام والشروط وبما
يتماشى معها.
 .1.11عملة األساس :عملة حساب  ،rZWWالتي تتحدد من أول معاملة تُجرى على حساب .rZWW
 ri ziW .1.11أو نحن :كيان ( ri ziWوتحديدًا  .ri ziW dtL yWa nuHأو شركة  .ri ziW A nuHأو
 ri ziW zAi ryAi nnWأو أي كيان آخر من كيانات  )ri ziWالذي يصدر لك أرصدة  ،riأو يسيِّر رحلة
الطيران التي اشتريت تذكرة طيران أو خدمات ذات صلة بها.
 .1.11شروط استخدام رصيد  :rZWWشروط وأحكام استخدام رصيد  ،rZWWالتي تش ِ ّكل الملحق  1من هذه الشروط
واألحكام.
 .1.11خدمات ziW

جوا.
 :riنقل الركاب واألمتعة ً

 .1.11مركز االتصاالت :فرق خدمة العمالء عبر الهاتف الخاصة بشركة ziW
االتصاالت في صفحة اتصل بنا.

 .riويمكن العثور على أرقام مركز

 .1فتح حساب rZWW
 .1.1يمكن للعميل أن يفتح حساب  rZWWعبر تسجيل بياناته الشخصية ،على النحو الموضح في النقطة  .1.1وبيانات
الجوال لرحالت
تحرير الفواتير .ويلزم وجود حساب  rZWWإلجراء حجوزات على الموقع اإللكتروني أو في تطبيق الهاتف ّ
الطيران التي تسيِّرها شركة .ri ziW

 .1استخدام الرصيد الموجود في حساب rZWW
 .1.1يضم رصيد حساب  rZWWأرصدة  rZWWالتي أصدرها وح َّملها كيان من كيانات  ri ziWأو أكثر ،وقد تكون
ألرصدة  rZWWهذه تواريخ انتهاء ومعايير قابلية استخدام مختلفة .ويلزم استخدام أرصدة  rZWWوفقًا للملحق  1من
الشروط واألحكام الواردة في هذه الوثيقة.
 .1.1يمكن استخدام رصيد حساب  rZWWلشراء تذاكر الطيران ومعظم خدمات ziW
الحالي و/أو إضافة خدمات إضافية تقدمها  ri ziWإلى الحجز.

 riاألخرى ،ولتعديل الحجز

 .1.1في الحجوزات المدفوعة من حساب  ،rZWWيجب أن يكون صاحب حساب  rZWWهو أحد الركاب المشمولين في
الحجز ،وال يجوز أن يشمل الحجز أكثر من ( 1خمسة أشخاص).
 .1.1عند إجراء حجز أو تغييره ،يجب كتابة عنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور -اللذين قدمتهما خالل التسجيل واللذين
الجوال.
يتعلقان بحساب  -rZWWعند الحجز عبر الموقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف ّ
 .1.1إذا كان مبلغ رصيد  rZWWالموجود في حساب  rZWWغير كافٍ لدفع رسوم الحجز ،يمكن دفع الفرق ببطاقة بنكية.
فستحول  ri ziWالمبلغ المدفوع بعملة الحجز إلى
 .1.1إذا تم إجراء الحجز بعملة غير عملة األساس بحساب ،rZWW
ِّ
مبلغ بعملة األساس ،وسيتم خصمه من مبلغ أرصدة  rZWWالموجود في حساب  rZWWالخاص بك .تاريخ انتهاء الصالحية
ال يجوز أن يتجاوز فترة التقادم المنصوص عليها في القانون المعمول به.
س ِ ّد َدت رسومها جزئيًا أو كليًا من أرصدة  rZWWفي حساب  ،rZWWفعلى
 .1.1في حال ألغت  ri ziWرحلة طيران ُ
األقل يسترد الراكب الجزء الذي دفعه من أرصدة  rZWWفي حساب  .rZWWتحتفظ  ri ziWبالحق في أن تقرر رد
مبلغ يتجاوز المبلغ الذي دفعه الراكب للحصول على تذكرة الطيران والخدمات األخرى التي اشتراها من ( ri ziWإن
وجدت) في حالة إلغاء رحلة الطيران وفقًا لتقديرها الخاص ،ويجوز أن يطبق هذا القرار على مبلغ تذكرة رحلة الطيران
والخدمات التي اشتراها الراكب من  ri ziWبكامله ،أو على الجزء الذي دفعه الراكب مستخد ًما أرصدة  ،rZWWأو على
الجزء الذي دفعه نقدًا فقط.
 .1.1يمكن استخدام حساب  rZWWلشراء تذاكر رحالت الطيران التي تس ِيّرها شركة ziW dtL yWa nu
 ،ri ziW A nuHوشركة  ri ziW zAt ryAi nnWوأي كيان آخر من كيانات .ri ziW

 Hriوشركة

 .1رصيد حساب rZWW
 1.1يمكن الحصول على معلومات عن رصيد حساب  rZWWعبر اإلنترنت من الموقع اإللكتروني ،أو عبر تطبيق الهاتف
الجوال.
ّ

 .1إنهاء حساب rZWW

 1.1في حالة وجود شك معقول في ارتكاب جنحة أو جريمة ،أو اكتشاف أي أنشطة مشبوهة و/أو غير طبيعية و/أو احتيالية
فيما يتصل بحساب  rZWWالخاص بك أو استخدام أرصدة  ،rZWWفإن شركة  ri ziW dtL yWaتحتفظ بالحق في
تعليق حساب  rZWWبنفاذ فوري لمدة  11يو ًما مع إبالغك عبر البريد اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى بشأن التعليق والتحقيق
فيما ذُكر أعاله ،أو بإنهاء حساب  rZWWالخاص بك بنفاذ فوري .في حالة التعليق ،وإذا رأت شركة ri ziW
 dtL yWaأن ذلك ضروري ،يمكن تمديد فترة التعليق لمدة  11يو ًما أخرى ،مع إبالغك بذلك بالطريقة نفسها المذكورة
أعاله في هذا البند.
 .1.1باإلضافة إلى تعليق حساب  ،rZWWتحتفظ  ri ziWبالحق في اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية الممكنة واالتصال
بالسلطات/الشرطة المعنية في حالة وجود المشكالت الموضحة في البند .1.1
 .1.1ال يجوز تمديد أمد أرصدة  rZWWالتي انتهت صالحيتها في أثناء التعليق ،أو استردادها ،أو إرجاعها .تحتفظ ri
 ziWبالحق في إبطال أرصدة  rZWWالمكتسبة عن طريق جنحة أو جريمة أو أنشطة مشبوهة و/أو غير طبيعية و/أو احتيالية
كتلك المذكورة أعاله ،أو فيما يتصل بكل ما سبق.
حول أرصدة  rZWWالمتاحة في حساب  rZWWفي وقت إنهاء حساب ( rZWWاإلنهاء من طرف ziW
 .1.1ال ت ُ َّ
سترد أو تُر َجع.
بنا ًء على قرار العميل) إلى أموال/نقود ،وال ت ُ َ

 ،riأو

 .1أحكام أخرى
 .1.1يجب على العميل التعامل بسرية مع رقم تعريف  rZWWوعنوان البريد اإللكتروني الخاص بحساب  rZWWوكلمة
المرور المتعلقة بحساب  .rZWWلن تتحمل شركة  i ziW dtL yWarمسؤولية أي أضرار تنشأ عن أي شكل من
أشكال سوء استخدام رقم تعريف  rZWWوعنوان البريد اإللكتروني وكلمة المرور ،أو عن اإلفصاح عنها ألي شخص آخر
غير العميل (صاحب حساب .)rZWW
بر َمت هذه االتفاقية بين شركة  ri ziW dtL yWa nuHوالعميل ،حيث تمنح شركة ri ziW dtL yWa
 .1.1أ ُ ِ
العميل إمكانية الوصول إلى أرصدة  rZWWالتي أصدرها وح َّملها أي كيان آخر من كيانات  ri ziWفي حساب rZWW
واستخدامها لشراء تذاكر الطيران والعديد من خدمات  ri ziWاألخرى .تُفسَّر هذه االتفاقية وتكون سارية المفعول من
سا تسوية أي نزاع ينشأ عن هذا العقد من خالل المناقشات بين الطرفين
جميع النواحي وفقًا لقوانين المجر .وتتم أسا ً
المتعاقدين.
 .1.1باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه االتفاقية ،تخضع الخدمات المشتراة من ziW
للشروط العامة للنقل الخاصة بشركة .ri ziW

 riباستخدام حساب rZWW

يصرح العميل بأنه أبلغ الراكب على النحو الواجب بشروط هذه
يصرح العميل بأنه يقر بشروط هذه االتفاقية .كما
.1.1
ِّ
ِّ
االتفاقية وبأن الراكب قد فهم هذه الشروط وقبلها.
 .1.1تحتفظ  ri ziWبالحق في تعديل هذه الشروط .وتلتزم  ri ziWبإبالغ جميع العمالء بهذه التعديالت التي تتم على
الجوال .باستخدام حساب  ،rZWWفإنك تقر بالشروط واألحكام المذكورة في هذه
الموقع اإللكتروني و/أو عبر تطبيق الهاتف ّ
الوثيقة وتقبلها.

 1يوليو 1111

ملحق .1
شروط استخدام رصيد rZWW

 .1التفسير
 .1تنطبق شروط االستخدام الحالية على استخدام أرصدة  rZWWالتي يصدرها ويقدمها أي كيان من كيانات ziW
للعميل.

ri

 .1تُفسَّر شروط االستخدام الواردة في هذه الوثيقة وتُستخ َدم وتطبَّق جنبًا إلى جنب مع شروط وأحكام حساب .rZWW
 .1تش ِ ّكل شروط االستخدام الحالية جز ًءا ال يتجزأ من شروط وأحكام حساب  ،rZWWولكن في حالة وجود أي اختالفات بين
الوثيقتين ،تطبَّق شروط االستخدام الواردة في هذه الوثيقة.
 .1يكون للتعريفات ،واأللفاظ ،والمصطلحات ،المحددة في شروط وأحكام حساب  rZWWالمعنى نفسه عندما تُستخ َدم في
يقتض السياق خالف ذلك.
شروط استخدام رصيد  rZWWهذه ما لم يُنص عليها أدناه أو ما لم
ِ

 .1األهلية
 .1قد تكون مؤهالً ،وقد تتلقى أرصدة  rZWWنتيجةً ألي مناسبات أو أنشطة أو فعاليات تقررها  .ri ziWويمكن أن يمثل
الجوال أو ذات
رصيد  rZWWتعويضًا أو مكافأة تتعلق باألنشطة التي أجريتها على الموقع اإللكتروني ،أو في تطبيق الهاتف ّ
صلة بأي فعاليات نظمتها  ri ziWأو متعلقة بها .وقد تصدُر أرصدة  rZWWبسبب (بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر) إلغاء رحالت الطيران ،أو العروض الترويجية ،أو المسابقات ،أو الفعاليات الجارية التي ينظمها أي كيان من كيانات
.ri ziW
 .1بعد تحديد أهليتك ،ستُح َّمل أرصدة  rZWWإلى حساب  rZWWالخاص بك خالل الفترة الزمنية التي وضحتها z
في المراسالت ذات الصلة بالمناسبة ،أو النشاط ،أو الفعالية التي تلقيت عنها أرصدة .rZWW

iWri

 .1لن تتلقى أرصدة  rZWWإال إذا كان لديك حساب  .rZWWفي حالة المناسبات ،حيث تؤدي دور الشخص الذي يقوم
بالحجز (وفقًا للشروط العامة للنقل) وتتلقى أرصدة  rZWWنيابةً عن الركاب اآلخرين ،أنت ملزم بإبالغ الركاب عن أرصدة
 riالمستلمة ،واستخدام أرصدة  rZWWوالتصرف فيما يتعلق بأرصدة  rZWWوفقًا لألحكام ذات الصلة من الشروط
العامة للنقل.

 .1االستخدام ،قابلية االستخدام ،انتهاء الصالحية
 .1.1يمكنك استخدام أرصدة  rZWWالتي تم استالمها وتحميلها إلى حساب  rZWWالخاص بك وفقًا لشروط االستخدام
الواردة في هذه الوثيقة.
 .1.1يحق لشركة  ri ziWوضع معايير أو قيود إضافية على أرصدة  rZWWواستخدامها في أو خالل المراسالت
المتعلقة بالمناسبة أو الفعالية أو النشاط الذي تتلقى عنه أرصدة  ،riفي مراسالت منفصلة أو خالف ذلك ،وفقًا لتقديرها
الخاص .وفي هذه الحالة ،تُطبَّق شروط االستخدام الواردة في هذه الوثيقة والمراسالت المنفصلة ذات الصلة معًا .وفي حالة
وجود أي اختالفات ،تطبَّق شروط االستخدام الواردة في هذه الوثيقة.

ri
 .1.1يمكن استخدام أرصدة  rZWWللدفع في حالة شراء تذاكر رحالت الطيران أو الخدمات األخرى التي تقدمها
 .ziWكما يمكن استخدام أرصدة  rZWWلدفع ثمن الحجوزات التي تضم ما ال يزيد عن  1ركاب ،بشرط أن يكون صاحب
حساب  rZWWأحد الركاب المشمولين في الحجز .يمكن استخدام رصيد  riإلجراء أي تعديالت على الحجوزات الحالية
أيضًا.
 .1.1يجوز لشركة  ri ziWأن تحدد النسبة المئوية أو مبلغ أرصدة  ،rZWWأو حصة أرصدة  ،rZWWواألموال
المسموح باستخدامها في معامالت معينة وفقًا لتقديرها الخاص ،أو قد تقيِّد استخدام أرصدة  rZWWلشراء بعض رحالت
الطيران أو الخدمات.
 .1.1عملة أرصدة  rZWWهي عملة األساس نفسها لحساب  rZWWالخاص بك.
 .1.1قد يختلف تاريخ انتهاء الصالحية ،ومن ثم قابلية استخدام أرصدة  ،rZWWتبعًا للمناسبة ،أو الفعالية ،أو النشاط الذي
قُ ِ ّد َمت لك األرصدة بنا ًء عليه ،والذي ستحدده  ri ziWفي المراسالت ذات الصلة بالمناسبة ،أو الفعالية /أو النشاط الذي
تلقيت بسببه أرصدة .rZWW
 .1.1يمكنك استخدام أرصدة  rZWWالتي تم تحميلها إلى حساب  rZWWالخاص بك طبقًا لتاريخ انتهاء صالحيتها ،حسب
الترتيب الزمني لتاريخ انتهاء الصالحية فقط .وتحتفظ شركة  ri ziWبالحق في تمديد فترة صالحية أرصدة  ZWWrفي
أي وقت ،وفقًا لتقديرها الخاص.
 .1.1في حالة شراء تذكرة (تذاكر) طيران أو خدمات أخرى من  ،ri ziWيمكنك استخدام أرصدة  rZWWفي حساب
 rZWWالخاص بك لدفع جزء من قيمة هذه التذكرة (التذاكر) أو الخدمات ،أو دفع المبلغ/السعر بالكامل باستخدام أرصدة
 ،rZWWوفقًا للبند  1من هذه الوثيقة ،وبنا ًء على الشروط الدقيقة لعملية الشراء المحددة.
 .1.1أرصدة  rZWWفي حساب  rZWWهي أرصدة غير قابلة لالسترداد وغير قابلة للتحويل .ال يمكن طلب تحويل رصيد
 rZWWإلى أموال/نقود ،إال إذا حددت  ri ziWذلك أو سمحت به.

 .1أحكام عامة
 .1.1تخضع جميع العروض الترويجية ،واألسعار ،وأي عروض خاصة أخرى تقدمها ziW
بهذا العرض على وجه التحديد.

 riللشروط واألحكام المتعلقة

 .1.1ال يجوز لك وال ألي طرف ثالث عرض تذاكر الطيران و/أو الخدمات المشتراة باستخدام أرصدة  rZWWألغراض
تجارية بخالف ما هو مسموح به في العقد الذي أبرمته مع  .ri ziWويسري هذا الحكم على ،بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر ،المزادات اإللكترونية ،أو المنصات األخرى المستندة إلى الويب.
 .1.1يجب عليك تقديم بيانات (شخصية) دقيقة وحقيقية عند إنشاء حساب  rZWWوعليك االحتفاظ بهذه البيانات عند استخدام
أرصدة  .rZWWإذا تخلفت عن التقيد بااللتزام المذكور أعاله ،فإن  ri ziWتحتفظ بالحق في التصرف وفقًا للبند  1من
شروط وأحكام حساب .rZWW
 .1.1تحتفظ  ri ziWبالحق في تعديل شروط االستخدام هذه من جانب واحد في أي وقت مع إبالغك عبر البريد
الجوال.
اإللكتروني ،أو أي وسيلة أخرى ،ونشر شروط حساب  rZWWالمعدَّلة على الموقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف ّ
 .1.1ما لم يُنص على خالف ذلك في هذه الوثيقة ،تطبَّق الشروط العامة للنقل في كيان  ri ziWالذي يس ِيّر رحلة الطيران
الجوال باستخدام أرصدة
على الحجوزات التي تتم أو الخدمات التي يتم شراؤها على الموقع اإللكتروني أو تطبيق الهاتف ّ
.rZWW

 .1القانون الحاكم المعمول به
 . 1.1تخضع شروط االستخدام الواردة في هذه الوثيقة للقانون المجري ،ولالختصاص غير الحصري للمحاكم المجرية.

