VILKÅR FOR WIZZ DISCOUNT CLUB
1. TOLKING
1.1. Ord og uttrykk som er definert i Wizz Airs generelle vilkår for befordring, skal ha den samme
betydningen når de brukes i disse vilkårene og betingelsene, om ikke annet er nevnt nedenfor,
eller om sammenhengen ikke krever noe annet.
1.2. Definisjoner
Generelle vilkår for befordring betyr de generelle vilkårene for befordring til Wizz Air, som publisert
på nettstedet og endret av Wizz Air fra tid til annen.
Medlem eller du/deg er personen som er navngitt som medlem av Wizz Discount Club under
søknaden om Club-medlemskap.
Wizz Discount Club eller Club betyr vår samling av spesialtilbud, som drives basert på og i henhold til
gjeldende vilkår, og som gir medlemmene rett til visse fordeler, som spesifisert her.
Wizz-kontonummer betyr det 10-sifrede identifikasjonsnummeret opprettet av bestillingssystemet
ved fullføring av Wizz Air-registrering.
Wizz Air eller vi/oss betyr Wizz Air-enheten (Wizz Air Hungary Ltd eller Wizz Air UK Ltd eller en hvilken
som helst annen Wizz Air-enhet) som driver flygningen som du har kjøpt WIZZ Discount Clubmedlemskapet for og som fakturerer for WIZZ Discount Club-kjøpet.

2. KVALIFISERING OG REGISTRERING
2.1. Du kan bli medlem av Wizz Discount Club:

på nett via bestillingsprosessen ved å kjøpe et Club-medlemskap og betale den årlige
medlemsavgiften når du bestiller en flygning,

via Kundeservice når du oppretter en bestilling og kjøper medlemskap via Kundeservice
og betaler den årlige Club-medlemsavgiften.
2.2. Du vil bli gjort oppmerksom på medlemsavgiften på kjøpstidspunktet.
2.3. Vi forbeholder oss retten til å nekte medlemskap til enhver person og – i tilfeller der
medlemmer bryter disse vilkårene – avslutte medlemskap når som helst.
3. BETALING AV MEDLEMSAVGIFTEN
3.1. Når du kjøper Club-medlemskapet, skal du betale den årlige medlemsavgiften. Den årlige
medlemsavgiften kan betales med bankkort og/eller WIZZ Credit.
4. FORDELER VED MEDLEMSKAPET
4.1. Medlemskap i Wizz Discount Club gir rett til spesielle klubbpriser som er utilgjengelige for
ikke-medlemmer, i tillegg til andre fordeler som rådes deg når du kjøper medlemskap.
4.2. Club-medlemskap garanterer ikke spesielle Club-priser på alle ruter og til enhver tid (f.eks.:
innenlandsflygninger, flygninger for spesielle arrangementer osv.).
4.3. Fordeler kan bli endret etter at du har mottatt forhåndsvarsel.
4.4. Vi forbeholder oss retten til å endre, forbedre eller redusere fordeler til enhver tid. Vi kan også
innføre krav eller restriksjoner på bruk av fordeler. Aktuell informasjon om fordelene er
tilgjengelig på wizzair.com/nb-no/ under WIZZ-tjenester. Dersom du ikke aksepterer

eventuelle endringer, kan du avslutte medlemskapet ditt ved å skrive til oss. I dette tilfellet
gjelder klausul 6.5 i de aktuelle vilkårene.
4.5. Fordeler er gyldige for WIZZ Discount Club-medlemmer og andre passasjerer inkludert i den
samme bestillingen, så lenge det totale antallet passasjerer i bestillingen ikke overstiger antall
begunstigede for typen WIZZ Discount Club-medlemskap du har kjøpt.
4.6. Fordelene er ikke gjeldende for passasjer(er) som du bestiller for separat.
4.7. Fordeler vil ikke bli tilbakebetalt til medlemmer for reservasjoner gjort før kjøpet av
medlemskapet.
4.8. Club-medlemskapet er ikke overførbart. Du må umiddelbart varsle oss dersom du oppdager
uautorisert bruk av ditt klubbmedlemskap.
4.9. Uansett hvilken enhet du kjøpte WIZZ Discount-medlemskapet fra, så har du rett til fordelene
knyttet til alle flygninger hos alle Wizz Air-enheter i henhold til de gjeldende vilkårene.
4.10. Fordelene er gyldige for kun én bestilling per flyreise i samsvar med WIZZ Discount Clubmedlemstypen. På en bestemt flyreise kan kun én bestilling gjøres med fordelene til
WIZZ Discount Club-medlemskapet. Wizz Air forbeholder seg retten til å kansellere
reservasjonen ved manglende overholdelse av den nåværende klausulen.
5. GENERELLE BESTEMMELSER
5.1. Alle kampanjer, priser og andre spesialtilbud som tilbys av Wizz Air er underlagt
vilkårene som spesifikt gjelder det gjeldende tilbudet. Med mindre noe annet er avtalt med
oss kan fordelene med Wizz Discount Club ikke kombineres med andre tilbud.
5.2. Billetter og/eller tjenester kjøpt ved hjelp av Club-medlemskapet skal ikke tilbys for
kommersielle formål av deg eller en tredjepart, inkludert, men ikke begrenset til, på
internettauksjoner eller andre nettbaserte plattformer.
5.3. Ved endring i reservasjonen må du forsikre deg om at du forblir en passasjer i bestillingen til
enhver tid, slik at andre passasjerer i samme bestilling kan dra nytte av Club-priser. Hvis du
fjernes fra bestillingen, vil den vanlige prisen gjelde for alle gjenværende medpassasjerer og
prisforskjellen (differansen mellom den vanlige billettprisen og WIZZ Discount Clubbillettprisen og den vanlige bagasjeprisen og WIZZ Discount Club-bagasjeprisen) må betales,
ellers kan vi kansellere reservasjonen.
5.4. Du skal oppgi nøyaktige og riktige personopplysninger når du kjøper Club-medlemskapet,
og du skal opprettholde disse opplysningene når du bruker Club-fordelene. Dersom du ikke
overholder de ovennevnte forpliktelsene, forbeholder vi oss retten til å si opp medlemskapet
ditt etter eget skjønn.
5.5. Vi forbeholder oss retten til å ensidig endre disse vilkårene når som helst ved å publisere de
endrede vilkårene for bruk på nettstedet.
5.6. Med mindre annet er angitt i dette dokumentet, ved bookinger eller tjenester kjøpt via våre
nettsider med Club-medlemskap, gjelder generelle vilkår for befordring for Wizz Air-enheten
som driver flygningen.
6. VARIGHET OG OPPSIGELSE
6.1. Club-medlemskapet starter når du kjøper medlemskapet og betaler medlemsavgiften til oss.
6.2. Medlemskapet er gyldig i 12 (tolv) kalendermåneder, og begynner den dagen du kjøper
medlemskapet.
6.3. Når medlemskapet ditt avsluttes, kanselleres eller utløper, vil du ikke ha rett til Clubfordelene.
6.4. Vi kan si opp medlemskapet ditt når som helst ved skriftlig varsel til deg.

6.5. Hvis du bestemmer deg for å kansellere medlemskapet, må du vite at den årlige
medlemsavgiften ikke refunderes, verken som totalbeløp eller delbeløp.
7. WIZZ DISCOUNT CLUB-MEDLEMSKAP FOR INNEHAVERE AV SAMARBEIDSKREDITTKORT
7.1. Innehavere av samarbeidskredittkort kan få et WIZZ Discount Club-standardmedlemskap uten
å betale medlemsavgiften.
7.2. WIZZ Discount Club-medlemskapet knyttet til samarbeidskortet er gyldig i tolv måneder. WIZZ
Discount Club-medlemskapet aktiveres når kredittkortinnehaveren aktiverer WIZZ-kontoen
sin på nett.
7.3. WIZZ Discount Club-medlemskapet forlenges automatisk med et ekstra år så lenge
kredittkortet er aktivt.
7.4. Kredittkortinnehaverne som allerede har et gyldig WIZZ Discount Club-medlemskap, har rett
på standardmedlemskapet som angitt i klausul 7.1 når det foregående medlemskapet utløper.
7.5. I tilfeller der kredittkortet utløper eller kredittkortavtalen avsluttes av banken eller
kredittkortinnehaveren, reserverer Wizz Air seg retten til å avslutte WIZZ Discount Clubmedlemskapet.
7.6. For WIZZ Discount Club-medlemmer som er kredittkortinnehavere, så gjelder alle andre
bestemmelser i de gjeldende vilkårene i henhold til klausul 7.
8. BRUK AV DINE PERSONLIGE DATA
8.1. Når du kjøper et Club-medlemskap, samtykker du i at Wizz Air behandler dine personlige data
i henhold til personvernerklæringen.
9. GJELDENDE LOV
9.1. Disse vilkårene er underlagt ungarsk lov og den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til ungarske
domstoler.

