ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ WIZZ DISCOUNT CLUB
1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1.1.

1.2.

Οι όροι και οι εκφράσεις που ορίζονται στους Γενικούς Όρους Μεταφοράς της Wizz Air έχουν
το ίδιο νόημα όταν χρησιμοποιούνται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός εάν
ορίζονται παρακάτω ή εάν λόγω του γενικού πλαισίου υπάρχει διαφορετική απαίτηση.
Ορισμοί

Ως «Γενικοί όροι μεταφοράς» νοούνται οι γενικοί όροι μεταφοράς της Wizz Air, όπως δημοσιεύονται
στον Ιστότοπο και τροποποιούνται κατά καιρούς από τη Wizz Air.
Ως «Μέλος» ή «Εσείς» νοείται το πρόσωπο που ορίζεται ως μέλος του Wizz Discount Club κατά την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο Club.
Ως «Wizz Discount Club» ή «Club» νοείται η συλλογή ειδικών προσφορών μας που λειτουργεί βάσει
και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και η οποία δίνει το δικαίωμα στα Μέλη να
έχουν ορισμένα προνόμια, όπως καθορίζονται στο παρόν.
Ως «Αριθμός λογαριασμού Wizz» νοείται ο 10-ψήφιος αναγνωριστικός αριθμός που δημιουργείται
από το σύστημα κρατήσεων με την ολοκλήρωση της εγγραφής στη Wizz Air.
Ως «Wizz Air» ή «Εμείς» νοείται η εταιρεία Wizz Air (η Wizz Air Hungary Ltd ή η Wizz Air UK Ltd ή
οποιαδήποτε άλλη εταιρεία Wizz Air) που διεκπεραιώνει την πτήση με την οποία αγοράσατε τη
συνδρομή στο WIZZ Discount Club και η οποία εκδίδει το αποδεικτικό αγοράς για τη συνδρομή στο
WIZZ Discount Club.

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ
2.1.

2.2.
2.3.

Μπορείτε να γίνετε μέλος του Wizz Discount Club:

διαδικτυακά μέσω της διαδικασίας κράτησης, αγοράζοντας μια συνδρομή στο Club και
πληρώνοντας το ετήσιο τέλος συνδρομής κατά την κράτηση μιας πτήσης,

μέσω του Τηλεφωνικού κέντρου μας, όταν κάνετε μια κράτηση και αγοράζετε
συνδρομή μέσω του Τηλεφωνικού κέντρου και πληρώνετε το ετήσιο τέλος συνδρομής
στο Club.
Θα ενημερωθείτε για το τέλος συνδρομής κατά την αγορά.
Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε άτομο και, σε
περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων από το Μέλος, να
τερματίσουμε τη συμμετοχή ανά πάσα στιγμή.

3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3.1.

Όταν αγοράζετε συνδρομή στο Club, θα πληρώσετε το ετήσιο τέλος συνδρομής. Η πληρωμή
του ετήσιου τέλους μπορεί να γίνει με τραπεζική κάρτα ή/και Πίστωση WIZZ.

4. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1.

Η συνδρομή στο Wizz Discount Club δίνει το δικαίωμα παροχής ειδικών ναύλων στα μέλη του
Club, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι στα μη μέλη, καθώς και άλλα προνόμια, όπως Σας
παρουσιάζονται κατά την αγορά της συνδρομής.

4.2.

Η συνδρομή στο Club δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των ειδικών ναύλων του Club για όλα
τα δρομολόγια και ανά πάσα στιγμή (π.χ.: εγχώρια δρομολόγια, πτήσεις που
διεκπεραιώνονται για ειδική εκδήλωση κ.λπ.).
4.3. Τα προνόμια μπορούν να αλλάξουν αφού προηγουμένως ειδοποιηθείτε.
4.4. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να ενισχύσουμε ή να μειώσουμε τα προνόμια ανά
πάσα στιγμή. Επίσης, ενδέχεται να εφαρμόσουμε απαιτήσεις ή περιορισμούς αναφορικά με
τη χρήση των προνομίων. Οι τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τα προνόμια είναι
διαθέσιμες στο wizzair.com/el-gr, στην ενότητα «Υπηρεσίες της WIZZ». Εάν δεν αποδέχεστε
τυχόν τροποποιήσεις, μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή Σας ειδοποιώντας Μας
γραπτώς. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύει το Άρθρο 6.5 των παρόντων Όρων και
Προϋποθέσεων.
4.5. Τα προνόμια ισχύουν για το μέλος του WIZZ Discount Club και για άλλους Επιβάτες που
περιλαμβάνονται στην ίδια κράτηση, δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των Επιβατών στην
κράτηση δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιούχων του τύπου συνδρομής στο WIZZ
Discount Club που αγοράστηκε.
4.6. Τα προνόμια δεν είναι διαθέσιμα για τους Επιβάτες στους οποίους έχετε κάνει κράτηση
ξεχωριστά.
4.7. Δεν θα επιστρέφονται χρήματα για προνόμια σε Μέλη για κρατήσεις που έγιναν πριν από
την αγορά της συνδρομής.
4.8. Η συμμετοχή στο Club δεν είναι μεταβιβάσιμη. Πρέπει να Μας ειδοποιήσετε αμέσως μόλις
αντιληφθείτε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση της συνδρομής Σας στο Club.
4.9. Ασχέτως από ποια εταιρεία αγοράσατε τη συνδρομή WIZZ Discount, δικαιούστε τα προνόμια
που σχετίζονται με όλες τις πτήσεις όλων των εταιρειών Wizz Air, σύμφωνα με τους παρόντες
Όρους και Προϋποθέσεις.
4.10. Τα προνόμια ισχύουν μόνο για μία κράτηση ανά πτήση, σύμφωνα με τον τύπο της συνδρομής
στο WIZZ Discount Club. Σε μια συγκεκριμένη πτήση, μπορείτε να κάνετε μόνο μία κράτηση
αξιοποιώντας τα προνόμια της συνδρομής σας στο WIZZ Discount Club. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης με το παρόν Άρθρο, η Wizz Air διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις
κρατήσεις.
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Το σύνολο των προωθήσεων, των ναύλων και οποιωνδήποτε άλλων ειδικών προσφορών
παρέχονται από τη Wizz Air υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν ειδικά
για τη συγκεκριμένη προσφορά. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από Εμάς, τα
προνόμια του Wizz Discount Club δεν είναι δυνατό να συνδυαστούν με άλλες προσφορές.
Τα εισιτήρια ή/και οι υπηρεσίες που αγοράζονται με τη χρήση της συμμετοχής στο Club δεν
θα προσφέρονται για εμπορικούς σκοπούς από Εσάς ή τρίτους, συμπεριλαμβανομένων,
μεταξύ άλλων, διαδικτυακών δημοπρασιών ή άλλων πλατφορμών που βασίζονται στο web.
Σε περίπτωση αλλαγής στην κράτηση πρέπει να διασφαλίσετε ότι παραμένετε, σε κάθε
περίπτωση, Επιβάτης σε αυτήν, προκειμένου οι άλλοι Επιβάτες στην ίδια κράτηση να
μπορούν να επωφεληθούν από τους ναύλους του Club. Εάν πάψετε να συμμετέχετε στην
κράτηση, θα ισχύει ο κανονικός ναύλος για όλους τους Επιβάτες που απομένουν και θα
πρέπει να πληρωθεί η διαφορά του (οι διαφορές της κανονικής τιμής εισιτηρίου και της τιμής
εισιτηρίου με WIZZ Discount Club, και της κανονικής χρέωσης αποσκευών και της χρέωσης
αποσκευών με WIZZ Discount Club), διαφορετικά ενδέχεται να ακυρώσουμε την κράτηση.
Κατά την αγορά συνδρομής στο Club, θα πρέπει να καταχωρίσετε ακριβή και πραγματικά
προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να συνεχίζουν να ισχύουν
όταν χρησιμοποιείτε τα προνόμια του Club. Εάν δεν συμμορφωθείτε με την

5.5.

5.6.

παραπάνω υποχρέωση, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να
τερματίσουμε τη συμμετοχή Σας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε μονομερώς τους παρόντες Όρους και
Προϋποθέσεις, ανά πάσα στιγμή, με τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων και
Προϋποθέσεων Χρήσης στον Ιστότοπο.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, ισχύουν οι Γενικοί Όροι Μεταφοράς όσον αφορά
τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται ή τις υπηρεσίες που αγοράζονται στον Ιστότοπό Μας
με χρήση της συνδρομής στο Club.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Η συνδρομή στο Club ξεκινάει όταν αγοράζετε τη συνδρομή και καταβάλετε το τέλος
συνδρομής σε Εμάς.
Η συνδρομή ισχύει για 12 (δώδεκα) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα αγορά της
συνδρομής Σας.
Μόλις η συμμετοχή τερματιστεί, ακυρωθεί ή λήξει, δεν θα δικαιούστε τα προνόμια του Club.
Έχουμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συμμετοχή Σας ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντάς
Σας γραπτή ειδοποίηση.
Σε περίπτωση που αποφασίσετε να διακόψετε τη συνδρομή σας, έχετε υπόψη ότι δεν γίνεται
πλήρης ή μερική επιστροφή του ετήσιου τέλους συνδρομής.

7. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ WIZZ DISCOUNT CLUB ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Οι κάτοχοι πιστωτικής κάρτας συνεργασίας δικαιούνται συνδρομή στο WIZZ Discount Club
κατηγορία Standard χωρίς να πληρώσουν τέλος συνδρομής.
Η συνδρομή στο WIZZ Discount Club με κάρτα συνεργασίας ισχύει για 12 μήνες. Η συνδρομή
στο WIZZ Discount Club ενεργοποιείται μόλις ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας ενεργοποιήσει
τον Λογαριασμό του WIZZ διαδικτυακά.
Η συνδρομή στο WIZZ Discount Club θα επεκτείνεται αυτόματα κατά ένα επιπλέον έτος,
εφόσον η πιστωτική κάρτα εξακολουθεί να είναι ενεργή.
Οι εν λόγω κάτοχοι πιστωτικής κάρτας που έχουν ήδη μια έγκυρη συνδρομή στο WIZZ
Discount Club, θα δικαιούνται τη συνδρομή κατηγορίας Standard που ορίζεται στο Άρθρο 7.1,
εφόσον η προηγούμενη συνδρομή λήξει.
Σε περίπτωση που η πιστωτική κάρτα λήξει ή το συμφωνητικό πιστωτικής κάρτας διακοπεί
είτε από την τράπεζα είτε από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, η Wizz Air διατηρεί το
δικαίωμα να διακόψει τη συνδρομή στο WIZZ Discount Club.
Για τα μέλη του WIZZ Discount Club που είναι κάτοχοι πιστωτικής κάρτας, όλες οι υπόλοιπες
διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ισχύουν σύμφωνα με το Άρθρο 7.

8. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
8.1.

Με την αγορά συνδρομής στο Club, συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων Σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

9. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
9.1.

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις υπόκεινται στην ουγγρική νομοθεσία και στη μη
αποκλειστική δικαιοδοσία των ουγγρικών δικαστηρίων.

