WIZZ DISCOUNT CLUB: ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ
1. ПОЯСНЕННЯ
1.1.

1.2.

Терміни та визначення, описані у Загальних умовах перевезення Wizz Air, будуть мати
таке саме значення при використання у існуючих Положеннях та умовах, не враховуючи
описаного далі, або якщо інше зумовлено контекстом.
Визначення

Загальні умови перевезення — це загальні положення щодо перевезення компанії Wizz Air,
опубліковані на веб-сайті, які авіакомпанія періодично оновлює.
Учасник програми, або ви, — це особа, якій призначено статус учасника програми Wizz Discount
Club під час подання заявки на членство.
Wizz Discount Club, або Клуб, — це програма наших спеціальних пропозицій, яка функціонує на
основі цих Положень та умов і з їх дотриманням та дає учасникам право на певні переваги,
зазначені в цьому документі.
Номер облікового запису WIZZ означає 10-значний ідентифікаційний номер, згенерований
системою бронювання після завершення реєстрації у Wizz Air.
Wizz Air, або ми, — це підрозділ авіакомпанії Wizz Air (Wizz Air Hungary Ltd, Wizz Air UK Ltd або
будь-який інший), що виконує рейс, для якого ви придбали членство у WIZZ Discount Club, і видає
рахунок на покупку WIZZ Discount Club.

2. ПРАВО УЧАСТІ ТА РЕЄСТРАЦІЯ
2.1.

2.2.
2.3.

Ви можете приєднатися до програми Wizz Discount Club:

онлайн під час бронювання рейсу, придбавши членство в Клубі й сплативши його
річну вартість;

через наш кол-центр під час бронювання, придбавши членство в Клубі й сплативши
його річну вартість
Вартість річного членства в Клубі вам назвуть під час купівлі.
Ми зберігаємо за собою право відмовити будь-якій особі в членстві, а в разі порушення
цих положень учасником програми — будь-коли припинити його участь.

3. СПЛАТА ВАРТОСТІ ЧЛЕНСТВА
3.1.

Під час купівлі членства в Клубі Вам необхідно сплатити річну вартість членства. Оплату
можна здійснити за допомогою банківської картки та/або кредиту WIZZ.

4. ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА
4.1.

4.2.

4.3.

Членство у Wizz Discount Club дає Учасникам програми право на спеціальні клубні
тарифи, не доступні особам, що не мають членства, а також інші переваги, про які вам
розповідали під час купівлі членства.
Членство в Клубі не гарантує наявності спеціальних клубних тарифів за всіма напрямками
та в будь-який час (наприклад, внутрішні маршрути, рейси, які створюють для
спеціальної події тощо).
Переваги можуть змінюватися, про що вас буде сповіщено заздалегідь.

4.4.

Ми залишаємо за собою право змінювати, розширювати або зменшувати переваги у
будь-який час. Також Ми можемо висунути вимоги або встановити обмеження щодо
використання переваг. Актуальна інформація щодо переваг зазначена на веб-сайті
wizzair.com у розділі "Послуги WIZZ". Якщо ви не згодні з внесеними поправками,
можете припинити своє членство в програмі, написавши нам про це. У такому разі
застосовується пункт 6.5 цих Положень і умов.
4.5. Переваги дійсні лише для учасників програми WIZZ Discount Club та інших Пасажирів,
яких включено до того ж бронювання, за умови, що загальна кількість Пасажирів у
бронюванні не перевищує кількість осіб, які мають право на пільгові тарифи відповідно
до придбаного типу членства WIZZ Discount Club.
4.6. Переваги не надаються пасажиру(-ам), якщо Ви бронюєте окремо.
4.7. Переваги не компенсуються учасникам програми за бронювання, придбані до початку
дії членства.
4.8. Членство в Клубі не може передаватися іншим особам. Ви повинні негайно сповістити
нас про будь-які випадки несанкціонованого використання Вашого членства в Клубі.
4.9. Відповідно до цих Положень і умов ви маєте право на переваги щодо всіх рейсів будьяких підрозділів компанії Wizz Air незалежно від того, який підрозділ компанії Wizz Air
продав вам членство WIZZ Discount.
4.10. Переваги членства WIZZ Discount Club діють лише для одного бронювання на певний
рейс відповідно до типу членства. У межах конкретного рейсу можна здійснити лише
одне бронювання з використанням переваг членства WIZZ Discount Club. У разі
недотримання цієї умови Wizz Air зберігає за собою право скасувати бронювання.
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

На всі рекламні акції, тарифи та будь-які інші спеціальні пропозиції Wizz Air поширюються
положення та умови, чинні для конкретної пропозиції. Без нашої згоди переваги Wizz
Discount Club не поєднуються з іншими спеціальними пропозиціями.
Квитки та/або послуги, придбані з використанням членства в Клубі, не можуть
пропонуватися з комерційною метою вами чи третьою стороною, зокрема, але не
виключно, на інтернет-аукціонах та інших веб-платформах.
У разі внесення змін у бронювання ви повинні подбати про те, щоб лишаєтеся
пасажиром у бронюванні, щоб інші його пасажири могли скористатися пільговими
тарифами Клубу. Якщо вас не включено до бронювання, до інших Пасажирів
застосовуватимуться звичайні тарифи, а також їм необхідно сплатити різницю між
тарифами (звичайною ціною квитка та збором за багаж і тарифами WIZZ Discount Club),
інакше ми можемо скасувати бронювання.
Купуючи членство в Клубі, ви надаєте правдиві й точні дані та застосовуватимете їх для
користування всіма перевагами Клубу. Якщо ви не виконуєте це зобов’язання, ми
зберігаємо право на власний розсуд припинити вашу участь у програмі.
Ми зберігаємо за собою право змінювати ці положення в односторонньому порядку в
будь-який час, опублікувавши поправки до Умов і положень користування на веб-сайті.
Якщо не зазначено інше, до бронювань і послуг, придбаних на нашому веб-сайті з
використанням членства в Клубі, застосовуються Загальні умови перевезення підрозділу
компанії Wizz Air, який виконує рейс.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК АНУЛЮВАННЯ
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Членство в Клубі починається, коли ви купуєте членство й сплачуєте нам вартість
членства.
Термін дії членства 12 (дванадцять) календарних місяців із дня купівлі вами членства.
Якщо членство припинено, скасовано або його термін минув, ви не зможете
користуватися перевагами Клубу.
Ми можемо анулювати Ваше членство в будь-який час, сповістивши Вас по електронній
пошті.
У разі, якщо ви вирішите припинити своє членство, зверніть увагу, що річна вартість
членства не відшкодовується ні повністю, ні частково.

7. ЧЛЕНСТВО WIZZ DISCOUNT CLUB ДЛЯ ВЛАСНИКІВ КОБРЕНДИНГОВИХ КРЕДИТНИХ КАРТОК
7.1.
7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

Власники кобрендингових кредитних карток мають право на стандартне членство у WIZZ
Discount Club без оплати його вартості.
Членство у WIZZ Discount Club, розпочате за допомогою кобрендингової картки, дійсне
протягом 12 місяців. Членство у WIZZ Discount Club активується, коли власник кредитної
картки активує свій обліковий запис WIZZ онлайн.
Членство у WIZZ Discount Club автоматично продовжуватиметься на ще один рік, доки
кредитна картка активна.
Власники кредитних карток, які вже мають дійсне членство у WIZZ Discount Club, мають
право на стандартне членство, умови якого викладено в пункті 7.1, коли закінчиться
термін дії їхнього попереднього членства.
Якщо закінчується термін дії кредитної картки або банк чи власник картки припиняють
угоду про її використання, авіакомпанія Wizz Air залишає за собою право скасувати
членство у WIZZ Discount Club.
До учасників WIZZ Discount Club, які є власниками кредитних карток, усі інші пункти цих
Положень і умов застосовуються відповідно до пункту 7.

8. ВИКОРИСТАННЯ ВАШИХ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
8.1.

Купуючи членство в Клубі, ви погоджуєтеся на обробку ваших особистих даних
компанією Wizz Air відповідно до Повідомлення про конфіденційність.

9. РЕГУЛЮЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО
9.1.

Існуючі Положення та умови регулюються законодавством Угорщини та невиключною
юрисдикцією угорських судів.

