תנאים ומגבלות של מועדון WIZZ DISCOUNT CLUB
 .1הבהרה
 .1.1למונחים ולביטויים שהוגדרו בתנאי ההובלה הכלליים של  Wizz Airמשמעות זהה כאשר הם מוזכרים
במסמך תנאים ומגבלות זה אלא אם הוגדרו להלן או אם משתמע אחרת מן ההקשר.
 .1.2הגדרות
"תנאי הובלה כלליים" משמעו תנאי ההובלה הכלליים של  Wizz Airכפי שפורסמו
באתר האינטרנט ותוקנו על ידי  Wizz Airמעת לעת.
"חבר" או "אתה" האדם ששמו משמש לחברות במועדון  Wizz Discount Clubבעת
הפנייה להצטרפות כחבר במועדון.
" "WIZZ Discount Clubאו "המועדון" מתייחס לאוסף המבצעים המיוחדים שלנו שמופעלים בהתאם ולפי
התנאים וההגבלות הנוכחיים ומשקנים לחברים הטבות מסוימות כפי שמפורט במסמך זה.
"מספר חשבון  "Wizzמשמעו מספר זיהוי בן  10ספרות שנוצר במערכת ההזמנות עם השלמת הרישום ל-
.Wizz Air
 Wizz Airאו "אנחנו מתייחס לישות של  Wizz Air Hungary Ltd( Wizz Airאו  Wizz Air UK Ltdאו כל
ישרות אחרת של  )Wizz Airשמפעילה את הטיסות שאיתן רכשת את החברות בWIZZ Discount Club-
ושמנפיקה את החשבונית עבור הרכישה של .WIZZ Discount Club
 .2זכאות ורישום
 .2.1אפשר להצטרף ל WIZZ Discount Club-בדרכים הבאות:
באתר האינטרנט דרך תהליך ההזמנה על ידי רכישה של החברות במועדון ותשלום של דמי

החברות השנתיים בהזמנת טיסה;
דרך המוקד הטלפוני בעת ביצוע הזמנה על ידי רכישה של החברות דרך המוקד הטלפוני ותשלום

של דמי החברות השנתיים למועדון.
 .2.2גובה דמי החברות יימסר לך בעת הרכישה.
 .2.3אנו שומרים לעצמנו את זכות הסירוב להעניק חברות לכל אדם ובמקרה של הפרת
התנאים והמגבלות האלו על ידי חבר – לסיים את החברות בכל עת.
 .3תשלום דמי מינוי
 .3.1יש לשלם את דמי החברות השנתיים בעת הרכישה של החברות במועדון .את התשלום השנתי ניתן
לבצע בכרטיס בנקאי ו/או באמצעות נקודות זיכוי של .WIZZ
 .4הטבות לחברים
 .4.1חברות ב Wizz Discount Club-מעניקה לחברים תעריפי מועדון מיוחדים שאינם זמינים למי שאינם
חברים והטבות אחרות שיפורטו בעת הרכישה של החברות במועדון.
 .4.2חברות במועדון אינה מבטיחה זמינות של תעריפי מועדון מיוחדים בכל המסלולים בכל עת (לדוגמה:
מסלולים של טיסות פנים ,טיסות שמופעלות לאירועים מיוחדים וכו').
 .4.3ההטבות עשויות להשתנות עם מתן הודעה מוקדמת לך.
 .4.4אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות ,להוסיף או להסיר הטבות בכל עת .אנו עשויים גם להחיל דרישות
או הגבלות על השימוש בהטבות .ניתן לקרוא מידע עדכני לגבי ההטבות באתר  wizzair.comבמקטע
'שירותי  .'WIZZאם אינך מסכים לתיקונים ,אתה רשאי לסיים את החברות בהודעה בכתב אלינו.
במקרה זה ,יחולו התנאים וההגבלות הנוכחיים שמפורטים בסעיף .6.5
 .4.5ההטבות תקפות לחבר ב WIZZ Discount Club-ולנוסעים אחרים שכלולים באותה ההזמנה ,בתנאי
שסך כל הנוסעים בהזמנה לא חורג ממספר הזכאים להנחה בסוג החברות שנרכש לWIZZ Discount -
.Club
 .4.6הטבות אינן זמינות לנוסעים שעבורם ביצעת הזמנה בנפרד.
 .4.7לא יזוכו הטבות לחברים עבור הזמנות שבוצעו לפני רכישת החברות.
 .4.8החברות במועדון אינה ניתנת להעברה .עליך להודיע לנו מייד עם היוודע לך על שימוש בלתי נאות
במנוי המועדון שלך.

 .4.9תהיה זכאי להטבות שקשורות לטיסות בכל הישויות של  ,Wizz Airבהתאם לתנאים ולהגבלות
הנוכחיים ,ללא קשר לישות שממנה רכשת את החברות של .Wizz Discount Club
 .4.10ההטבות תקפות להזמנה אחת בלבד לכל טיסה בהתאם לסוג החברות שלך ב.WIZZ Discount Club-
ניתן לבצע הזמנה אחת בלבד בטיסה באמצעות ההטבות של החברות ב .Wizz Discount Club-אם
התקיימה הפרה של הסעיף הנוכחי ,חברת  Wizz Airשומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנות.

 .5תנאים כלליים
 .5.1כל ההצעות ,התעריפים ושאר המבצעים המיוחדים המסופקים על ידי  Wizz Airכפופים
לתנאים ולהגבלות המתייחסים ספציפית למבצע זה .אלא אם הוסכם עימנו אחרת ,לא
ניתן לשלב את ההטבות של  Wizz Discount Clubעם מבצעים אחרים.
 .5.2כרטיסים ו/או שירותים שנרכשו תוך שימוש בחברות במועדון לא יוצעו
למטרות מסחריות בשוברים על ידך או על ידי צד שלישי ,לרבות ,אך ללא הגבלה ,שימוש לצורך מכירות
פומביות באינטרנט או בפלטפורמה מקוונת אחרת.
 .5.3במקרה של שינוי בהזמנה עליך לוודא שאתה עדיין רשום כנוסע
בהזמנה בכל עת כדי שלנוסעים האחרים באותה ההזמנה תהיה אפשרות ליהנות מתעריפי המועדון.
אם שימך הוסר מההזמנה ,התעריף הרגיל יחול על כל הנוסעים הנותרים וההפרש בין התעריפים ישולם
(ההפרש בין התעריף הרגיל ומחיר הכרטיס של  WIZZ Discount Clubוההפרש בין התשלום הרגיל
על כבודה והתשלום על כבודה של  ,)WIZZ Discount Clubאחרת אנו עלולים לבטל את ההזמנה.
 .5.4עליך לספק את הנתונים האישיים המדויקים והנכונים בעת רכישה של חברות במועדון
ולחזור על נתונים אלו בעת שימוש בהטבות המועדון .אם לא עמדת
בהתחייבות לעיל ,אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את החברות על פי שיקול דעתנו הבלעדי.
 .5.5אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינוי חד צדדי בתנאים ובמגבלות אלה בכל עת
באמצעות פרסום התנאים וההגבלות של השימוש המעודכנים באתר האינטרנט.
 .5.6אלא אם צוין כאן אחרת ,על הזמנות שבוצעו או שירותים שנרכשו באתר האינטרנט שלנו
בשימוש בחברות במועדון ,יחולו תנאי ההובלה הכלליים של טיסות שמופעלות על ידי ישות של Wizz
.Air
 .6תקופת המנוי וסיומה
 .6.1החברות במועדון מתחילה לאחר הרכישה של החברות וביצוע התשלום על החברות לנו.
 .6.2החברות תקפה למשך ( 12שנים עשר) חודשים החל מיום הרכישה של החברות.
 .6.3עם סיום ,ביטול או פקיעת תוקף החברות ,לא תהיה זכאי להטבות המועדון.
 .6.4אנו רשאים לסיים את המנוי שלך בכל עת בהודעה כתובה אליך.
 .6.5אם בחרת לסיים את החברות שלך ,לא ניתן לקבל החזר כספי עבור דמי החברות השנתיים ,בין שמלא
ובין שחלקי.
 .7חברות ב WIZZ Discount Club-למחזיקים בכרטיס אשראי ממותג
 .7.1המחזיקים בכרטיס אשראי ממותג זכאים לחברות סטנדרטית ב Wizz Discount Club-ללא תשלום
של דמי החברות.
 .7.2הכרטיס הממותג שקשור לחברות ב Wizz Discount Club-תקף ל 12-חודשים .החברות בWIZZ -
 Discount Clubתופעל לאחר שהמחזיק בכרטיס האשראי יפעיל את החשבון שלו ב WIZZ-באתר
האינטרנט.
 .7.3החברות ב WIZZ Discount Club-תוארך באופן אוטומטי בכל שנה נוספת כל עוד כרטיס האשראי
פעיל.
 .7.4למחזיקים בכרטיסי אשראי שכבר יש ברשותם חברות ב WIZZ Discount Club-בתוקף יהיו זכאים
לחברות סטנדרטית כפי שמוגדר בסעיף  7.1לאחר סיום תוקפה של החברות הקודמת.
 .7.5אם תוקפו של כרטיס האשרא י מסתיים או ההסכם מול כרטיס האשראי מבוטל על ידי הבנק או על ידי
המחזיק בכרטיס האשראי ,חברת  Wizz Airרשאית לסיים את החברות ב.WIZZ Discount Club-
 .7.6כל התנאים בתנאים ובהגבלות הנוכחיים בהתאם לסעיף  7חלים על החברים בWizz Discount Club-
שמחזיקים בכרטיס האשראי.

 .8שימוש בנתונים האישיים שלכם
 .8.1ברכישה של חברות במועדון ,אתה מסכים לעיבוד הנתונים שלך על ידי Wizz Air
בהתאם למדיניות הפרטיות.
 .9הדין החל
 .9.1תנאים ומגבלות אלה כפופים לחוק ההונגרי ולסמכות שיפוט לא בלעדית של בתי משפט הונגריים.

