ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ WIZZ
1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι όροι και οι εκφράσεις που ορίζονται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς της Wizz Air θα
έχουν το ίδιο νόημα όταν χρησιμοποιούνται στους Όρους και Προϋποθέσεις του Λογαριασμού
WIZZ, εκτός εάν καθορίζονται παρακάτω ή εάν προκύπτει άλλως από τα συμφραζόμενα.
1.1. Γενικοί Όροι Μεταφοράς: Οι Γενικοί όροι μεταφοράς της Wizz Air (ανάλογα και σε σχέση
με την εταιρεία της Wizz Air από την οποία εκδόθηκε το αεροπορικό εισιτήριο), όπως
δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και τροποποιούνται κατά καιρούς από τη Wizz Air.
1.2. Επιβάτης: Το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών της
Wizz Air.
1.3. Εσείς ή πελάτης: Το φυσικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που ολοκλήρωσε την Εγγραφή.
1.4. Εγγραφή Η εγγραφή των στοιχείων ταυτοποίησης και επικοινωνίας σας (όνομα, επώνυμο,
φύλο, κωδικός χώρας, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
εθνικότητα/ιθαγένεια) στο σύστημα ΤΠ της Wizz Air Hungary Ltd. Σκοπός της Εγγραφής είναι
το άνοιγμα ενός λογαριασμού WIZZ μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας με
τον Επιβάτη, αλλά και η δυνατότητα στον Πελάτη να προβεί στην κράτηση πτήσεων, π.χ.
αγορά αεροπορικών εισιτηρίων μέσω του Ιστοτόπου ή της εφαρμογής για κινητά.
1.5. Ως Ιστότοπος νοείται ο ιστότοπος www.wizzair.com
1.6. Ως Εφαρμογή για κινητά νοείται η εφαρμογή της WIZZ για κινητά
1.7. Λογαριασμός WIZZ: Λογαριασμός που δημιουργείται μέσω της Εγγραφής και μέσω του
οποίου παρακολουθούνται οι αγορές και το πραγματικό υπόλοιπο της Πίστωσης WIZZ του
Πελάτη. Η πρόσβαση και η διαχείριση του λογαριασμού WIZZ παρέχεται από τη Wizz Air
Hungary Ltd. Ο λογαριασμός WIZZ δύναται να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση
κρατήσεων και για την αγορά υπηρεσιών από όλες τις εταιρείες της Wizz Air.
1.8. Αριθμός λογαριασμού WIZZ: Ο 10ψήφιος αναγνωριστικός αριθμός του λογαριασμού
WIZZ, ο οποίος δημιουργείται με την ολοκλήρωση της Εγγραφής.
1.9. Πίστωση WIZZ: Μέσο συμψηφισμού που συνδέεται αυστηρά και αποκλειστικά με τον
Λογαριασμό WIZZ. Οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιούν την Πίστωση WIZZ για την αγορά
αεροπορικών εισιτηρίων ή άλλων υπηρεσιών από όλες τις εταιρείες της Wizz Air. Η Πίστωση
WIZZ μπορεί να ληφθεί από οποιαδήποτε εταιρεία της Wizz Air, κατά περίπτωση, λόγω
προωθητικών ενεργειών, εκδηλώσεων τρεξίματος, ακυρώσεων πτήσεων από τη Wizz Air, ή στο
πλαίσιο οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων, περιστάσεων ή εκδηλώσεων, και
χρησιμοποιείται σύμφωνα και σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

1.10. Βασικό νόμισμα: Το νόμισμα του Λογαριασμού WIZZ, το οποίο καθορίζεται από την
πρώτη συναλλαγή που εκτελείται στον Λογαριασμό WIZZ.
1.11. Wizz Air ή εμείς: Η εταιρεία Wizz Air (συγκεκριμένα η WiZZ Air Hungary Ltd ή η Wizz Air
UK Ltd ή η Wizz Air Abi Dhabi LLC ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία της Wizz Air) που εκδίδει την
Πίστωση Wizz για εσάς ή εκτελεί την πτήση για την οποία αγοράσατε αεροπορικό εισιτήριο ή
άλλες υπηρεσίες.
1.12. Όροι χρήσης της Πίστωσης WIZZ: Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Πίστωσης WIZZ,
οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
1.13. Υπηρεσίες της Wizz Air: Εναέρια μεταφορά επιβατών και αποσκευών.
1.14. Τηλεφωνικό κέντρο: Οι ομάδες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της Wizz Air.
Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς του τηλεφωνικού κέντρου στη σελίδα επικοινωνίας μας.

2. ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ WIZZ
2.1. Ο Πελάτης μπορεί να ανοίξει Λογαριασμό WIZZ με την καταχώριση των προσωπικών
δεδομένων του, όπως περιγράφεται στο σημείο 1.3., καθώς και των στοιχείων τιμολόγησης. Ο
λογαριασμός WIZZ είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση κρατήσεων στον Ιστότοπο ή
την εφαρμογή για κινητά όσον αφορά πτήσεις που εκτελεί η Wizz Air.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ WIZZ
3.1. Το υπόλοιπο του Λογαριασμού WIZZ περιλαμβάνει κάθε Πίστωση WIZZ που εκδίδεται και
μεταφορτώνεται από μία ή περισσότερες εταιρείες της Wizz Air. Κάθε Πίστωση WIZZ μπορεί
να έχει διαφορετική ημερομηνία λήξης και κριτήρια δυνατότητας χρήσης Κάθε Πίστωση WIZZ
χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα 1 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
3.2. Το υπόλοιπο του Λογαριασμού WIZZ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά
αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς και των περισσότερων υπηρεσιών της Wizz Air, αλλά και για
την τροποποίηση της υφιστάμενης κράτησης ή/και την προσθήκη περαιτέρω υπηρεσιών της
Wizz Air στην κράτηση.
3.3. Όσον αφορά τις κρατήσεις που πληρώνονται από τον Λογαριασμό WIZZ, ο κάτοχος του εν
λόγω λογαριασμού πρέπει να είναι ένας από τους Επιβάτες που περιλαμβάνονται στην
κράτηση, ενώ η κράτηση δεν μπορεί να περιλαμβάνει πάνω από πέντε (5) άτομα.
3.4. Κατά την πραγματοποίηση ή την αλλαγή μιας κράτησης, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (μαζί με τον κωδικό πρόσβασης) που καταχωρίσατε κατά την Εγγραφή και που
ανήκει στον Λογαριασμό WIZZ, πρέπει να πληκτρολογηθεί κατά την κράτηση μέσω του
Ιστοτόπου ή της εφαρμογής για κινητά.

3.5. Εάν το ποσό της Πίστωσης WIZZ στον Λογαριασμό WIZZ δεν επαρκεί για την πληρωμή της
κράτησης, η διαφορά μπορεί να καταβληθεί με τραπεζική κάρτα.
3.6. Εάν πραγματοποιήσετε κράτηση σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό νόμισμα του
Λογαριασμού WIZZ, το ποσό στο νόμισμα της κράτησης θα μετατραπεί από τη Wizz Air σε
ποσό στο βασικό νόμισμα και αυτό θα παρακρατηθεί από το ποσό της Πίστωσης WIZZ που
είναι διαθέσιμη στον Λογαριασμό σας WIZZ. Η ημερομηνία λήξης να μην υπερβαίνει την
περίοδο περιορισμού που τέθηκε στην ισχύουσα νομοθεσία.
3.7. Σε περίπτωση που η Wizz Air ακυρώσει μια πτήση που έχει πληρωθεί είτε εν μέρει είτε εξ
ολοκλήρου από τον Λογαριασμό WIZZ με Πίστωση WIZZ, επιστρέφεται στον Επιβάτη
τουλάχιστον το μέρος του ποσού που καταβλήθηκε μέσω Πίστωσης WIZZ, σε Πίστωση WIZZ. Η
Wizz Air διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την επιστροφή μεγαλύτερου χρηματικού ποσού
από αυτό που ο Επιβάτης κατέβαλε για το αεροπορικό εισιτήριο και για άλλες υπηρεσίες που
αγόρασε από τη Wizz Air (εάν υπάρχουν) σε περίπτωση που ακυρώσει πτήσεις κατά τη
διακριτική της ευχέρεια. Η απόφαση αυτή ενδέχεται να αφορά είτε το σύνολο του ποσού του
αεροπορικού εισιτηρίου και των υπηρεσιών που αγόρασε ο Επιβάτης από τη Wizz Air, είτε το
μέρος του ποσού που καταβλήθηκε μέσω Πίστωσης WIZZ ή μόνο το μέρος που καταβλήθηκε
με χρήματα.
3.8. Ο Λογαριασμός WIZZ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων
για πτήσεις που εκτελεί η Wizz Air Hungary Ltd, η Wizz Air UK Ltd, η Wizz Air Abu Dhabi LLC και
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία της Wizz Air.

4. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ WIZZ
4.1 Πληροφορίες για το υπόλοιπο του Λογαριασμού WIZZ μπορείτε να λάβετε μέσω του
διαδικτύου στον Ιστότοπο ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.

5. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ WIZZ
5.1 Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υποψίες για την τέλεση πλημμελήματος ή άλλης
αξιόποινης πράξης ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε ύποπτη ή/και ασυνήθης ή/και δόλια
δραστηριότητα σε σχέση με τον Λογαριασμό σας WIZZ ή τη χρήση της Πίστωσης WIZZ, η Wizz
Air Hungary διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τον Λογαριασμό WIZZ με άμεση ισχύ για 30
ημέρες, ειδοποιώντας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου
σχετικά με την αναστολή, καθώς και να διερευνήσει τα παραπάνω ή να τερματίσει τον
Λογαριασμό σας WIZZ με άμεση ισχύ. Σε περίπτωση αναστολής του Λογαριασμού και εφόσον
η Wizz Air Hungary το κρίνει απαραίτητο, η αναστολή μπορεί να παραταθεί για άλλες 30
ημέρες. Για την παράταση θα ενημερωθείτε με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται ανωτέρω στο
παρόν άρθρο.

5.2. Εκτός από την αναστολή του Λογαριασμού WIZZ, η Wizz Air διατηρεί το δικαίωμα να
ασκήσει κάθε δυνατό μέσο έννομης προστασίας και να απευθυνθεί στις αντίστοιχες
αρχές/στην αστυνομία, εάν ανακύψει κάποιο από τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο
5.1.
5.3. Δεν επιτρέπεται παράταση, επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση για Πίστωση WIZZ που
έληξε κατά τη διάρκεια της αναστολής. Η Wizz Air διατηρεί το δικαίωμα να μηδενίσει την
Πίστωση WIZZ που αποκτήθηκε μέσω ή σε σχέση με το πλημμέλημα, την αξιόποινη πράξη ή τις
ύποπτες ή/και ασυνήθεις ή/και δόλιες δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω.
5.4. Η Πίστωση WIZZ που είναι διαθέσιμη μέσω του Λογαριασμού WIZZ κατά τον τερματισμό
του Λογαριασμού WIZZ (τερματισμός από τη Wizz Air ή λόγω απόφασης του Πελάτη) δεν
μετατρέπεται σε χρηματικό ποσό/μετρητά και δεν επιστρέφεται ούτε αποζημιώνεται.

6. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
6.1. Ο Πελάτης χειρίζεται εμπιστευτικά το αναγνωριστικό ID WIZZ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που ανήκει στον Λογαριασμό WIZZ και τον κωδικό πρόσβασης του
Λογαριασμού WIZZ. Η Wizz Air Hungary δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες που προκύπτουν
από κάθε είδους κακή χρήση του αναγνωριστικού ID WIZZ, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και του κωδικού πρόσβασης ή από τη γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε
άλλον πέραν του Πελάτη (του κατόχου του Λογαριασμού WIZZ).
6.2. Η παρούσα Σύμβαση συνάπτεται μεταξύ της Wizz Air Hungary Ltd και του Πελάτη, και στο
πλαίσιο αυτής η Wizz Air Hungary αναγνωρίζει ότι είναι δυνατή η πρόσβαση σε κάθε Πίστωση
WIZZ που εκδίδεται, παρέχεται και μεταφορτώνεται από άλλες εταιρείες της Wizz Air από τον
Πελάτη στον Λογαριασμό WIZZ και ότι κάθε Πίστωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά
αεροπορικών εισιτηρίων και διαφόρων άλλων υπηρεσιών της Wizz Air. Η παρούσα Σύμβαση
ερμηνεύεται και τίθεται σε ισχύ, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Δίκαιο της Ουγγαρίας. Οι
διαφωνίες που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση θα διευθετούνται, ως επί το πλείστον,
μέσω συνομιλιών μεταξύ των Συμβαλλόμενων μερών.
6.3. Με εξαίρεση τα καθοριζόμενα στην παρούσα Σύμβαση, οι υπηρεσίες που αγοράζονται
από τη Wizz Air με χρήση του Λογαριασμού WIZZ διέπονται από τους Γενικούς Όρους
Μεταφοράς της Wizz Air.
6.4. Ο Πελάτης δηλώνει ότι αναγνωρίζει τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Επιπλέον, ο
Πελάτης δηλώνει ότι έχει ενημερώσει δεόντως τον Επιβάτη για τους όρους της παρούσας
Σύμβασης και ότι ο Πελάτης έχει κατανοήσει και αποδεχθεί τους συγκεκριμένους όρους.
6.5. Η Wizz Air διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων. Η Wizz Air
ενημερώνει όλους τους Πελάτες για τις σχετικές τροποποιήσεις στον Ιστότοπο ή/και μέσω της

εφαρμογής για κινητά. Με τη χρήση του λογαριασμού WIZZ, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε
τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.
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Παράρτημα 1.
Όροι χρήσης της Πίστωσης WIZZ

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης εφαρμόζονται στη χρήση της Πίστωσης WIZZ που εκδίδεται και
παρέχεται από οποιαδήποτε εταιρεία της Wizz Air στον Πελάτη.
2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ερμηνεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται μαζί με τους
Όρους και Προϋποθέσεις του Λογαριασμού WIZZ.
3. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης και
Προϋποθέσεων του Λογαριασμού WIZZ. Ωστόσο, σε περίπτωση διαφορών μεταξύ των δύο
εγγράφων, εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι Χρήσης.
4. Οι ορισμοί, οι όροι και οι εκφράσεις που ορίζονται στους Όρους Χρήσης του Λογαριασμού
WIZZ θα έχουν το ίδιο νόημα όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους Χρήσης της
Πίστωσης WIZZ, εκτός εάν καθορίζονται παρακάτω ή εάν προκύπτει άλλως από τα
συμφραζόμενα.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
1. Ενδέχεται να δικαιούστε ή μπορείτε να λάβετε Πίστωση WIZZ για οποιαδήποτε περίσταση,
δραστηριότητα ή εκδήλωση που ορίζεται από τη Wizz Air. Η Πίστωση WIZZ δύναται να
λειτουργεί ως αποζημίωση ή ως ανταμοιβή σε σχέση με τις δραστηριότητές σας που έχουν
λάβει χώρα στον Ιστότοπο, στην εφαρμογή για κινητά ή σε σχέση με οποιαδήποτε εκδήλωση
που συνδέεται με ή έχει οργανωθεί από τη Wizz Air. Η Πίστωση WIZZ δύναται να εκδοθεί λόγω
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά) ακυρώσεων πτήσεων, προωθητικών ενεργειών,
διαγωνισμών, εκδηλώσεων τρεξίματος που διοργανώνονται από τις εταιρείες της Wizz Air.
2. Μόλις διαπιστωθεί η επιλεξιμότητά σας, η Πίστωση WIZZ μεταφορτώνεται στον Λογαριασμό
σας WIZZ εντός της χρονικής περιόδου που αναφέρεται από τη Wizz Air στην αντίστοιχη

επικοινωνία που αφορά την περίσταση, τη δραστηριότητα ή την εκδήλωση για την οποία
λάβατε την Πίστωση WIZZ.
3. Μπορείτε να λάβετε Πίστωση WIZZ μόνο εάν έχετε Λογαριασμό WIZZ. Όσον αφορά τις
περιστάσεις όπου ενεργείτε ως το Πρόσωπο που διενεργεί την κράτηση (σύμφωνα με τους
Γενικούς Όρους Μεταφοράς) και λαμβάνετε την Πίστωση WIZZ για λογαριασμό άλλων
Επιβατών, είστε υποχρεωμένοι να ενημερώνετε τους Επιβάτες σχετικά με τη ληφθείσα
Πίστωση WIZZ, να χρησιμοποιείτε την Πίστωση WIZZ και να ενεργείτε όσον αφορά την
Πίστωση WIZZ σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των Γενικών Όρων Μεταφοράς.

3. ΧΡΗΣΗ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΛΗΞΗ
3.1. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Πίστωση WIZZ που έχει ληφθεί και μεταφορτωθεί στον
Λογαριασμό σας WIZZ σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.
3.2. Η Wizz Air δικαιούται να καθορίσει πρόσθετα κριτήρια ή περιορισμούς στην Πίστωση
WIZZ και τη χρήση της στην ανακοίνωση που αφορά την περίσταση, την εκδήλωση ή τη
δραστηριότητα για την οποία λάβατε την Πίστωση Wizz, σε χωριστή ανακοίνωση ή άλλως,
κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή, οι παρόντες Όροι Χρήσης και η
αντίστοιχη χωριστή ανακοίνωση θα ισχύουν από κοινού. Σε περίπτωση διαφορών,
εφαρμόζονται οι παρόντες Όροι Χρήσης.
3.3. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Πίστωση WIZZ για πληρωμή όταν αγοράζετε αεροπορικά
εισιτήρια ή άλλες υπηρεσίες της Wizz Air. Η Πίστωση WIZZ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
πληρωμές κρατήσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν πάνω από 5 Επιβάτες, εφόσον ο κάτοχος
του Λογαριασμού WIZZ είναι ένας εκ των Επιβατών που περιλαμβάνονται στην κράτηση. Η
Πίστωση Wizz μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για την τροποποίηση υφιστάμενων
κρατήσεων.
3.4. Η Wizz Air δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ορίσει το ποσοστό ή το ποσό της
Πίστωσης WIZZ ή την αναλογία της Πίστωσης WIZZ, καθώς και το χρηματικό ποσό που
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ορισμένες συναλλαγές ή δύναται να περιορίσει τη χρήση
της Πίστωσης WIZZ σε σχέση με ορισμένες πτήσεις ή υπηρεσίες.
3.5. Το νόμισμα της Πίστωσης WIZZ είναι το ίδιο με το βασικό νόμισμα του Λογαριασμού σας
WIZZ.
3.6. Η ημερομηνία λήξης, επομένως και η δυνατότητα χρήσης κάθε Πίστωσης WIZZ, μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με την περίσταση, την εκδήλωση ή τη δραστηριότητα βάσει της οποίας σας
έχει παρασχεθεί η Πίστωση WIZZ. Η Wizz Air υποδεικνύει την ημερομηνία λήξης στην
αντίστοιχη ανακοίνωση που αφορά την περίσταση, την εκδήλωση ή τη δραστηριότητα στο
πλαίσιο της οποίας λάβατε την Πίστωση WIZZ.

3.7. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάθε Πίστωση WIZZ που έχει μεταφορτωθεί στον
Λογαριασμό σας WIZZ σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης της, αποκλειστικά με βάση τη
χρονολογική σειρά των ημερομηνιών λήξης. Η Wizz Air διατηρεί το δικαίωμα παράτασης
ισχύος της Πίστωσης WIZZ, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.
3.8. Σε περίπτωση αγοράς αεροπορικού(-ών) εισιτηρίου(-ων) ή άλλων υπηρεσιών της Wizz Air,
μπορείτε να χρησιμοποιείτε για πληρωμή την Πίστωση WIZZ που είναι διαθέσιμη στον
Λογαριασμό σας WIZZ είτε για τη μερική είτε για την ολοσχερή εξόφληση του ποσού/αντιτίμου
με την Πίστωση WIZZ, σύμφωνα με το παρόν άρθρο 3 και βάσει των ακριβών όρων της
εκάστοτε αγοράς.
3.9. Δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής και μεταφοράς της Πίστωσης WIZZ που διατίθεται
στον Λογαριασμό WIZZ. Δεν είναι δυνατό να ζητηθεί μετατροπή της Πίστωσης WIZZ σε
χρηματικό ποσό/μετρητά, εκτός εάν αυτό ορίζεται ή επιτρέπεται ρητά από τη Wizz Air.

4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
4.1. Το σύνολο των προωθητικών ενεργειών, των ναύλων και οποιωνδήποτε άλλων ειδικών
προσφορών που παρέχονται από τη Wizz Air υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που
ισχύουν ειδικά για τη συγκεκριμένη προσφορά.
4.2. Τα αεροπορικά εισιτήρια ή/και οι υπηρεσίες που αγοράζονται με τη χρήση Πίστωσης WIZZ
δεν επιτρέπεται να παρασχεθούν για εμπορικούς σκοπούς είτε από εσάς είτε από τρίτους,
εκτός και εάν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση που έχετε συνάψει με τη Wizz Air. Η παρούσα
διάταξη ισχύει, μεταξύ άλλων, για τις διαδικτυακές δημοπρασίες ή άλλες διαδικτυακές
πλατφόρμες.
4.3. Κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού WIZZ, οφείλετε να παρέχετε ακριβή και αληθή
(προσωπικά) στοιχεία, τα οποία και θα διατηρείτε όταν χρησιμοποιείτε την Πίστωση WIZZ. Εάν
δεν τηρήσετε την ανωτέρω υποχρέωση, η Wizz Air διατηρεί το δικαίωμα να ενεργήσει
σύμφωνα με το άρθρο 5 των Όρων και Προϋποθέσεων του Λογαριασμού WIZZ.
4.4. Η Wizz Air διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους παρόντες Όρους
Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, ειδοποιώντας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
οποιουδήποτε άλλου μέσου και δημοσιεύοντας τους τροποποιημένους Όρους του
Λογαριασμού WIZZ στον Ιστότοπο και την εφαρμογή για κινητά.
4.5. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, για την πραγματοποίηση κρατήσεων και την
αγορά υπηρεσιών στον Ιστότοπο ή την εφαρμογή για κινητά με τη χρήση Πίστωσης WIZZ,
εφαρμόζονται οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς της πτήσης που εκτελεί η εταιρεία της Wizz Air.

5. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

5.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στο ουγγρικό δίκαιο και στη μη
αποκλειστική δικαιοδοσία των ουγγρικών δικαστηρίων.

