TERMOS E CONDIÇÕES DO WIZZ DISCOUNT CLUB
1. INTERPRETAÇÃO
1.1.

1.2.

Quando utilizados nos presentes Termos e Condições, os termos e as expressões definidos
nas Condições Gerais de Transporte da Wizz Air terão o mesmo significado, salvo
interpretação em contrário estabelecida adiante ou imposta pelo contexto.
Definições

Condições Gerais de Transporte designam as condições gerais de transporte da Wizz Air publicadas
no Web site e alteradas oportunamente pela Wizz Air.
Membro refere-se à pessoa indicada como membro do Wizz Discount Club durante o pedido de
subscrição do Club.
Wizz Discount Club ou Club designa a nossa compilação de ofertas especiais, operada com base e de
acordo com os presentes Termos e Condições, que conferem aos Membros certas vantagens,
conforme especificado no presente documento.
Número da Conta WIZZ significa o número de identificação de 10 dígitos criado pelo sistema de
reservas após a conclusão do registo em Wizz Air.
Wizz Air ou nós designa a entidade da Wizz Air (Wizz Air Hungary Ltd ou Wizz Air UK Ltd ou qualquer
outra entidade da Wizz Air) que opera o voo com o qual o Membro adquiriu a subscrição do WIZZ
Discount Club e que emite a fatura relativa à aquisição do WIZZ Discount Club.

2. ELEGIBILIDADE E REGISTO
2.1.

2.2.
2.3.

O Membro pode aderir ao Wizz Discount Club:

online através do processo de reserva ao adquirir a subscrição do Club e pagar a taxa de
subscrição anual quando reservar um voo;

através do Centro de atendimento da Wizz Air quando efetuar uma reserva e adquirir a
subscrição através do Centro de atendimento e pagar a taxa de subscrição anual do Club.
O valor da taxa de subscrição ser-lhe-á comunicado no momento da aquisição.
Reservamo-nos o direito de recusar a subscrição de qualquer pessoa e – no caso de o Membro
violar os presentes Termos e Condições – cancelar a subscrição a qualquer momento.

3. PAGAMENTO DA TAXA DE SUBSCRIÇÃO
3.1.

A taxa de subscrição anual deve ser paga no momento da aquisição da subscrição do Club. O
pagamento da taxa anual pode ser efetuado através de cartão bancário e/ou Crédito WIZZ.

4. VANTAGENS DA SUBSCRIÇÃO
4.1.

4.2.

4.3.

Com a subscrição do Wizz Discount Club, os Membros beneficiam de tarifas Club especiais,
que não estão disponíveis a quem não é membro, e gozam de outras vantagens que são
devidamente comunicadas aquando da aquisição da subscrição.
A subscrição do Club não garante a disponibilidade de tarifas Club especiais em todas as rotas
e em todas as ocasiões (por exemplo, rotas nacionais, voos operados no âmbito de um evento
especial, etc.).
As vantagens podem ser alteradas sem aviso prévio ao Membro.

4.4.

Reservamo-nos o direito de alterar, melhorar ou reduzir as vantagens a qualquer momento.
A Wizz Air também poderá impor requisitos ou restrições à utilização das vantagens. O
Membro pode obter informações atuais sobre as vantagens em wizzair.com, na secção
Serviços WIZZ. No caso de não aceitar qualquer alteração, poderá cancelar a subscrição
enviando-nos um pedido por escrito. Neste caso, aplica-se a Cláusula 6.5 dos presentes
Termos e Condições.
4.5. As vantagens são válidas para o membro do WIZZ Discount Club e outros Passageiros incluídos
na mesma reserva, desde que o número total de Passageiros na reserva não seja superior ao
número de beneficiários do tipo de subscrição do WIZZ Discount Club adquirida.
4.6. As vantagens não se aplicam a Passageiros incluídos numa reserva que o Membro tenha feito
separadamente.
4.7. Os Membros não receberão qualquer reembolso relativamente a vantagens aplicadas a
reservas efetuadas antes da aquisição da subscrição.
4.8. A subscrição do Club é intransmissível. O Membro deve notificar imediatamente a Wizz Air
assim que detetar qualquer utilização não autorizada da respetiva subscrição do Club.
4.9. Independentemente da entidade junto da qual adquiriu a subscrição do WIZZ Discount Club,
o Membro poderá usufruir das vantagens relacionadas com todos os voos de todas as
entidades da Wizz Air de acordo com os presentes Termos e Condições.
4.10. As vantagens são válidas apenas para uma reserva por voo concreto de acordo com o tipo de
subscrição do WIZZ Discount Club. Num voo específico, apenas é possível efetuar uma reserva
com as vantagens da subscrição do WIZZ Discount Club. No caso de incumprimento da
presente cláusula, a Wizz Air reserva-se o direito de cancelar as reservas.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Todas as promoções, tarifas e outras ofertas especiais disponibilizadas pela Wizz Air estão
sujeitas aos termos e condições que se aplicam especificamente a cada oferta. Salvo acordo
mútuo em contrário, não é possível juntar as vantagens do Wizz Discount Club com outras
ofertas.
Não é permitido ao Membro ou a terceiros oferecer bilhetes e/ou serviços adquiridos por via
da subscrição do Club para fins comerciais, incluindo, entre outros, leilões na Internet ou
noutras plataformas baseadas na Web.
No caso de alteração de uma reserva, o Membro tem de garantir a sua permanência na
reserva como Passageiro, para que outros Passageiros na mesma reserva possam beneficiar
das tarifas Club. Se o Membro foi retirado da reserva, será aplicada a tarifa regular a todos os
outros Passageiros, sendo necessário pagar a diferença resultante (as diferenças entre o preço
do bilhete normal e o preço do bilhete do WIZZ Discount Club e entre a taxa de bagagem
normal e a taxa de bagagem do WIZZ Discount Club), sob pena de procedermos ao
cancelamento da reserva.
Ao adquirir a subscrição do Club, o Membro deverá facultar dados pessoais exatos e
verdadeiros e manter os referidos dados durante a utilização das vantagens do Club. No caso
de incumprimento da obrigação referida anteriormente, reservamo-nos o direito de, por
nosso critério exclusivo, cancelar a sua subscrição.
Reservamo-nos o direito de alterar de forma unilateral os presentes Termos e Condições a
qualquer momento, publicando os novos Termos e Condições no Web site.
Salvo disposição em contrário nos presentes Termos e Condições, aplicam-se as Condições
Gerais de Transporte da entidade da Wizz Air que opera o voo às reservas efetuadas ou aos
serviços adquiridos no nosso Web site por via da subscrição do Club.

6. VIGÊNCIA E CESSAÇÃO
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

A subscrição do Club entra em vigor a partir do momento em que o Membro adquire a
subscrição e efetua o pagamento da respetiva taxa de subscrição.
A subscrição é válida durante 12 (doze) meses a contar da data de aquisição da subscrição.
Depois de cessada, cancelada ou expirada a subscrição, o Membro não poderá usufruir das
vantagens do Club.
Poderemos cessar a sua subscrição em qualquer momento mediante notificação por escrito
ao Membro.
Caso decida cessar a sua subscrição, tenha em atenção que a taxa de subscrição anual não é
reembolsável, nem total nem parcialmente.

7. SUBSCRIÇÃO DO WIZZ DISCOUNT CLUB PARA TITULARES DO CARTÃO DE CRÉDITO ASSOCIADO
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Os titulares do cartão de crédito associado têm direito à subscrição normal do WIZZ Discount
Club sem pagamento da taxa de subscrição.
A subscrição do WIZZ Discount Club relacionada com um cartão associado é válida durante 12
meses. A subscrição do WIZZ Discount Club é ativada assim que o titular do cartão de crédito
ativar a respetiva Conta WIZZ online.
Enquanto o cartão de crédito estiver ativo, a subscrição do WIZZ Discount Club será
automaticamente prolongada com um ano adicional.
Assim que terminar a data de validade da subscrição anterior, os titulares do cartão de crédito
que já tenham uma subscrição válida do WIZZ Discount Club terão direito à Subscrição normal
definida na Cláusula 7.1.
Se o cartão de crédito expirar ou se o contrato do cartão de crédito for rescindido pelo banco
ou pelo titular do mesmo, a Wizz Air reserva-se o direito de cancelar a subscrição do WIZZ
Discount Club.
Para membros do WIZZ Discount Club que sejam titulares do cartão de crédito, aplicam-se
todas as outras disposições dos presentes Termos e Condições, de acordo com a Cláusula 7.

8. UTILIZAÇÃO DOS SEUS DADOS PESSOAIS
8.1.

Ao adquirir a subscrição do Club, o Membro aceita que a Wizz Air proceda ao tratamento dos
seus dados pessoais em conformidade com a sua Política de Privacidade.

9. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
9.1.

Os presentes Termos e Condições regem-se pelo direito húngaro e estão sujeitos ao foro não
exclusivo dos tribunais húngaros.

