ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА WIZZ DISCOUNT CLUB
1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
1.1.

1.2.

Термините и изразите, дефинирани в Общите условия за превоз на Wizz Air, имат същото
значение, когато се използват и в настоящите Правила и условия, освен ако не са
посочени по-долу, или контекстът не изисква друго.
Определения

„Общи условия за превоз“ означава общите условия за превоз на Wizz Air, както са публикувани
на Уебсайта и променяни от Wizz Air от време на време.
„Член“ или „Вие“ – лицето, чието име се записва като член на Wizz Discount Club по време на
кандидатстването за членство в Клуба.
„Wizz Discount Club“ или „Клубът“ означава нашата специална оферта, управлявана въз основа
на и в съответствие с настоящите Правила и условия, която дава на членовете право на
определени предимства, както са посочени тук.
„Номер на Wizz Профил“ означава 10-цифровият идентификационен номер, създаден от
системата за резервации при завършване на регистрацията в Wizz Air.
„Wizz Air“ или „ние“ означава филиалът на Wizz Air (Wizz Air Hungary Ltd или Wizz Air UK Ltd или
всеки друг филиал на Wizz Air), който провежда полета, за който сте закупили членство в WIZZ
Discount Club и който издава фактура за покупката на WIZZ Discount Club.

2. ДОПУСТИМОСТ И РЕГИСТРАЦИЯ
2.1.

2.2.
2.3.

Можете да се присъедините към Wizz Discount Club:

онлайн в процеса на резервация, като закупите членство в Wizz Discount Club и
платите годишната такса за членство в Клуба, когато правите резервация;

при резервация чрез нашия кол център, като закупите членството чрез кол центъра
и платите годишната такса за членство в Клуба.
Таксата за членство ще бъде посочена по време на закупуването.
Запазваме си правото да откажем членство на всяко лице и – в случай на нарушение на
тези Правила и условия от страна на члена – да прекратим членството в който и да е
момент.

3. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ЧЛЕНСТВО
3.1.

Когато закупувате членство в Клуба, трябва да платите годишната такса за членство.
Можете да платите годишната такса с банкова карта и/или WIZZ Кредит.

4. ПРЕДИМСТВА НА ЧЛЕНСТВОТО
4.1.

4.2.

4.3.

Членството в Wizz Discount Club дава право на членовете на специални Клубни цени,
които не са достъпни за не-членове, както и други предимства, които са ви посочени по
времето, когато закупувате членството.
Членството в Клуба не ви гарантира достъп до специални Клубни цени за всички
маршрути и по всяко време (например: вътрешни маршрути, полети за специално
събитие и т.н.).
Предимствата могат да се променят, като бъдете уведомени предварително.

4.4.

Запазваме си правото да променяме, подобряваме или намаляваме предимствата по
всяко време. Възможно е също така да наложим изисквания или ограничения за
използването на предимствата. Актуалната информация относно предимствата е
достъпна на wizzair.com в подстраницата „Услуги на WIZZ“. Ако не приемате някаква част
от промените, можете да прекратите членството си, като ни пишете. В този случай се
прилага Клауза 6.5 от настоящите Правила и условия.
4.5. Предимствата важат за члена на WIZZ Discount Club и другите пътници, включени в
същата резервация, стига общият им брой да не надхвърля броя ползватели за
закупения тип членство в WIZZ Discount Club.
4.6. Предимствата не са валидни за пътници, за които вие сте направили отделна
резервация.
4.7. Сумата на предимствата не се възстановява на членовете при резервации, направени
преди закупуване на членството.
4.8. Членството в Клуба не може да бъде прехвърляно. Трябва незабавно да ни уведомите,
ако установите каквато и да е неупълномощена употреба на членството ви в Клуба.
4.9. Независимо от кой филиал сте закупили членството в WIZZ Discount Club, можете да се
ползвате от съответните предимства при полети на всички филиали Wizz Air в
съответствие с настоящите Правила и условия.
4.10. Предимствата са валидни само за една резервация за даден полет в съответствие с типа
членство в WIZZ Discount Club. При конкретен полет може да се направи само една
резервация, като се използват предимствата на членството в WIZZ Discount Club. В случай
на неспазване на настоящата клауза Wizz Air си запазва правото да анулира
резервациите.
5. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Всички промоции, цени и други специални оферти, предоставени от Wizz Air, подлежат
на правилата и условията, които се отнасят конкретно до тази оферта. Освен ако не сме
посочили друго, предимствата на Wizz Discount Club не могат да бъдат комбинирани с
други оферти.
Билетите и/или услугите, закупени чрез членството в Клуба, няма да бъдат предлагани
за търговски цели от вас или трета страна, включително, но без ограничение, в интернет
търгове или други платформи, базирани в интернет.
В случай на промяна на резервацията трябва да гарантирате, че оставате пътник по
резервацията във всеки един момент, за да могат други пътници по същата резервация
да се възползват от цените на Клуба. Ако бъдете премахнати от резервацията,
стандартните цени ще бъдат приложими за всички оставащи пътници и разликата в
цената (разликите в редовните цени и тарифи и тези на WIZZ Discount Club, както и в
редовните цени и тарифи за багаж и тези на WIZZ Discount Club) трябва да бъде
заплатена, като в противен случай може да отменим резервацията.
Когато закупувате членство в Клуба, трябва да предоставяте точни и верни лични данни
и да поддържате тези данни, когато използвате някое от предимствата на Клуба. Ако не
спазите горното изискване, ние си запазваме правото да прекратим членството ви по
наша собствена преценка.
Запазваме си правото едностранно да променим тези Правила и условия по всяко
време, като публикуваме променените Правила и условия за използване на Уебсайта.
Освен ако тук не е посочено друго, за резервации и услуги, закупени на нашия Уебсайт
чрез членство в Клуба, важат Общите условия за превоз на филиала на Wizz Air, който
провежда полета.

6. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Членството в Клуба започва, когато закупите членството и ни платите таксата за членство.
Членството е валидно за 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от деня на
закупуване на членството.
След като членството бъде прекратено, отменено или изтече, няма да можете да се
възползвате от предимствата на Клуба.
Можем да прекратим вашето членство по всяко време с писмено уведомление до вас.
В случай че решите да прекратите членството си, моля, имайте предвид, че годишната
такса за членство не се възстановява нито изцяло, нито частично.

7. ЧЛЕНСТВО В WIZZ DISCOUNT CLUB ЗА ДЪРЖАТЕЛИ НА КРЕДИТНИ КАРТИ, НОСЕЩИ ЛОГОТО
НА WIZZ
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Държателите на кредитни карти, носещи логото на WIZZ, имат право на членство в WIZZ
Discount Club Standard без заплащане на таксата за членство.
Членството в WIZZ Discount Club, свързано с картата, носеща логото на WIZZ, важи за 12
месеца. Членството в WIZZ Discount Club се активира, когато държателят на кредитната
карта активира онлайн своя WIZZ Профил.
Членството в WIZZ Discount Club се обновява автоматично с още една година, ако
кредитната карта е активна.
Държателите на кредитни карти, които вече имат валидно членство в WIZZ Discount Club,
имат право на стандартно членство, както е посочено в Клауза 7.1, от момента на
изтичане на срока на предишното членство.
В случай че срокът на кредитната карта изтече или договорът за кредитна карта бъде
прекратен било от банката, било от държателя на кредитната карта, Wizz Air си запазва
правото на прекрати членството в WIZZ Discount Club.
Всички останали разпоредби на настоящите Правила и условия важат и за членовете на
WIZZ Discount Club, които са държатели на кредитни карти, съгласно Клауза 7.

8. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
8.1.

Като закупувате членство в Клуба, вие се съгласявате Wizz Air да обработва вашите лични
данни в съответствие с Политиката за защита на личните данни.

9. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
9.1.

Настоящите Правила и условия се уреждат от унгарското законодателство и
неизключителната юрисдикция на унгарските съдилища.

