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Preambulė 

 

Akcinė bendrovė „Wizz Tours Ltd.“ (toliau – „Wizz Tours“), įmonės registracijos numeris 01-09-205337, 

registruotos buveinės adresas 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Hungary (Vengrija), PVM 

mokėtojo kodas 25194841-2-43, kelionių organizatoriaus registracijos numeris U-001643, skelbia šias 

Kelionės sutarties bendrąsias sąlygas.   

1. APIBRĖŽTYS 

SKAMBUČIŲ CENTRAS: telefonu teikiama klientų aptarnavimo paslauga, kurios aktualius telefono 

numerius galite rasti Interneto svetainėje.  

SUTARTIES SĄLYGOS: Kelionės sutarties, kurią sudaro i) Patvirtinimas, ii) šios Kelionės sutarties 

bendrosios sąlygos ir iii) Privatumo politika, sąlygos. 

PATVIRTINIMAS: i) patvirtinus Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio 

rezervaciją Keleiviui išduodamas dokumentas arba ii) Keleiviui pakeitus rezervaciją, Keleiviui 

išduodamas dokumentas, patvirtinantis tai, kad „Wizz Tours“ sutinka su šiais pakeitimais. Patvirtinime 

pateikiamas Keleivio vardas ir pavardė, informacija apie skrydį, apgyvendinimą ir kitas paslaugas, taip 

pat nurodomos Sutarties sąlygos ir kita svarbi informacija. Jei rezervuojate per Mūsų Skambučių centrą, 

Jums pateikiamas rezervacijos kodas, o faksu, elektroniniu arba paprastu paštu išsiunčiamas 

Patvirtinimas. 

(KELIONĖS) SUTARTIS: laikantis Sutarties sąlygų tarp Jūsų ir „Wizz Tours“ sudaryta Kelionės 

sutartis, kurios pagrindu Mes organizuojame Jūsų kelionę oro transportu iš išvykimo vietos į kelionės 

tikslo vietą, apgyvendinimą ir (arba) Kitų paslaugų teikimą.  

KELIONĖS SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS: Jūsų pasirinktam Atostogų paketui arba 

Susijusių kelionės paslaugų rinkiniui taikomos nuostatos, kaip nurodyta šiose Kelionės sutarties 

bendrosiose sąlygose. 

KITOS PASLAUGOS: bet kuri kita paslauga, papildomai prie skrydžio ir (arba) apgyvendinimo, 

įtraukta į Atostogų paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį, pirmiausia kelionės paslaugos, 

apibrėžtos Dekreto 2 skirsnio 9 dalies c–d punktuose.  

ATOSTOGŲ PAKETAS arba SUSIJUSIŲ KELIONĖS PASLAUGŲ RINKINYS: Kelionės sutarties 

dalykas, t. y. Atostogų paketas arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinys, kurį sudaro skrydis ir 

apgyvendinimas ir (arba) Kita (-os) paslauga (-os), kaip apibrėžta kartkartėmis iš dalies keičiamuose 

Dekrete ir 2015 m. lapkričio 25 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOJE 

(EB) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria iš dalies 

keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2011/83/ES bei 

panaikinama Tarybos direktyva 90/314/EEB. 

KELEIVIS, JŪS, JŪSŲ, JUMS, JUS, JUMIS: asmuo, kuris Patvirtinime įvardytas kaip Keleivis ir 

kuriam Mūsų sutikimu yra paruoštas Atostogų paketas. 

PRIVATUMO POLITIKA: Mūsų Interneto svetainėje pateikta politika, kuria vadovaujantis tvarkomi 

Jūsų arba Užsakovo bendrovei „Wizz Tours“ pateikti asmens duomenys. 
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DEKRETAS: 2017 m. gruodžio 28 d. Vengrijos Vyriausybės dekretas Nr. 472/2017 dėl sutarčių, 

susijusių su kelionių paslaugomis, pirmiausia dėl sutarčių, susijusių su kelionės paslaugų paketais ir 

susijusių kelionės paslaugų rinkiniais, su kartkartėmis atliekamais daliniais pakeitimais. 

UŽSAKOVAS: asmuo, sulaukęs 18 metų amžiaus, arba Keleiviui atstovaujantis tarpininkas – juridinis 

asmuo, kuris pateikia užsakymą savo vardu ir savo naudai, Kito keleivio vardu ir jo naudai bei vykdo 

4.1.3–4.1.6 punktuose nurodytas pareigas. Užsakovas taip pat reiškia bet kokį fizinį asmenį arba 

bendrovę, kuris (-i) sumoka Patvirtinime nurodytą Bendrą kainą. 

PASLAUGŲ TEIKĖJAS arba KELIONĖS TEIKĖJAS: teikėjas trečioji šalis, teikiantis į Atostogų 

paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį įeinančias paslaugas. 

BENDRA KAINA: už visas bendrovės „Wizz Tours“ Jums teikiamas paslaugas mokėtina kaina, kuri 

apima mokestį už vežimą oro transportu, apgyvendinimą ir mokesčius už Kitas paslaugas, kaip 

nurodyta šių Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų 6.4 punkte. 

INTERNETO SVETAINĖ: www.wizztours.com.   

MES, MŪSŲ, MUMS, MUS, MUMIS arba „Wizz Tours“: pirmiau minėta bendrovė 

„Wizz Tours Ltd.“, jos darbuotojai, tarnautojai ir atstovai.  

„WIZZ TOURS“ ATŠAUKIMO MOKESTIS: „Wizz Tours“ paslaugų mokesčių sąraše nustatytas už 

Atostogų paketo atšaukimą, vadovaujantis šių Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų 8.2 punktu, Keleivio 

arba Užsakovo mokėtinas mokestis. 

„WIZZ TOURS“ PASLAUGŲ MOKESČIŲ SĄRAŠAS: Interneto svetainėje skelbiamas sąrašas, 

kuriame nurodyti mokesčiai už laikantis šių Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų „Wizz Tours“ teikiamas 

paslaugas. 

2. TAIKYMAS 

2.1. Bendrosios nuostatos  

2.1.1. Šių Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų nuostatos yra Patvirtinimo išdavimo datą galiojančios 

Kelionės sutarties dalis.  

2.1.2. Be šių Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų, kiekvienas Paslaugų teikėjas taiko savo sąlygas, 

taikomas jo produktams ir paslaugoms. Prašome įsitikinti, kad prieš sudarydami sandorį su 

Mumis Jūs perskaitėte tiek šias Kelionės sutarties bendrąsias sąlygas, tiek atitinkamo Paslaugų 

teikėjo teikiamų paslaugų sąlygas. Jums pageidaujant, Mes galime pateikti Jums atitinkamo 

Paslaugų teikėjo sąlygų kopijas.  

2.2. Teisės aktų neatitikimas   

2.2.1. Jei kuri nors šių Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų nuostata neatitinka imperatyviųjų 

galiojančių teisės aktų nuostatų, viršenybę turi šios imperatyviosios nuostatos. Vis dėlto kitos 

šių Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų nuostatos lieka galioti ir yra taikomos.  

3. KELIONĖS SUTARTIS 

3.1. Kelionės sutarties sudarymas ir jos turinys 

3.1.1. Kelionės sutartis sudaroma gavus Bendros kainos mokėjimą ir išdavus Patvirtinimą.  

3.1.2. „Wizz Tours“ veikia kaip Atostogų paketų arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinių užsakymo 

per Interneto svetainę arba Skambučių centrą organizatorė. 

http://www.wizztours.com/
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3.1.3. Sutikimas su šiomis Kelionės sutarties bendrosiomis sąlygomis yra Atostogų paketo arba 

Susijusių kelionės paslaugų rinkinio įsigijimo iš „Wizz Tours“ sąlyga.  

3.2. Patvirtinimas 

3.2.1. Patvirtinimu patvirtinamas Kelionės sutarties tarp Jūsų ir Mūsų sudarymas.  

3.2.2. Jei atliksite pagal šias Kelionės sutarties bendrąsias sąlygas leidžiamų rezervacijos pakeitimų, 

patvirtindami Jūsų pakeitimus Mes Jums išduosime naują Patvirtinimą. Tokiu atveju Kelionių 

sutarties dalimi taps naujai išduotas Patvirtinimas. 

3.2.3. Jūs galite prašyti pakeisti nauju (pakartotinai išsiųsti) Jūsų užsakymo Patvirtinimą arba 

rezervacijos kodą, paskambinę į Mūsų Skambučių centrą. Už šią paslaugą „Wizz Tours“ gali iš 

Jūsų imti mokestį.  

4. REZERVACIJA 

4.1. Bendrosios nuostatos 

4.1.1. Jūs galite pateikti užsakymą per Interneto svetainę arba Skambučių centrą. 

4.1.2. Tiesiogiai arba per savo Užsakovą Jūs privalote pateikti Mums tinkamą kontaktinę informaciją 

(fiksuotojo ir (arba) mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą), kuria naudojantis su Jumis 

būtų galima bet kuriuo metu susisiekti. Jūs privalote užtikrinti, kad visi pateikti duomenys būtų 

tikslūs, kad Jūs turėtumėte prieigą prie nurodyto el. pašto paskyros ir reguliariai tikrintumėte 

gautuosius laiškus. Jūs privalote užtikrinti, kad pateikti telefono numeriai, įskaitant šalies ir 

miesto kodus, būtų tikslūs ir kad su Jumis būtų galima bet kuriuo metu susisiekti bent vienu iš 

Jūsų rezervacijoje nurodytu telefono numeriu. „Wizz Tours“ neatsako už žalą, patirtą Jums 

nesilaikant šių reikalavimų. 

4.1.3. Jei Užsakovas nėra Keleivis, laikoma, kad Užsakovas sutinka su šiomis Kelionės sutarties 

bendrosiomis sąlygomis rezervacijoje įvardyto (-ų) Keleivio (-ių) vardu.  

4.1.4. Be to, jei Užsakovas nėra Keleivis ir jo kontaktiniai duomenys yra pateikti užsakyme, Jūs 

sutinkate su tuo, kad Užsakovas:  

a) atsako už visos su užsakymu susijusios informacijos ir (arba) korespondencijos (įskaitant 

pakeitimus, pataisymus ir atšaukimus) priėmimą iš Mūsų arba Mūsų Paslaugų teikėjų ir jos 

perdavimą visiems užsakyme nurodytiems Keleiviams; 

b) praneša visiems užsakyme nurodytiems Keleiviams apie visus bendrovės „Wizz Tours“ 

Užsakovui atsiųstus pranešimus, turinčius įtakos rezervacijai ir Atostogų paketui arba Susijusių 

kelionės paslaugų rinkiniui. 

 

Be to, Jūs patvirtinate, kad Mes, negavę kitokio Jūsų nurodymo, laikysime, jog Užsakovas yra 

gavęs visų Keleivių sutikimus gauti grąžinamus pinigus ir, kai taikoma, nenumatytų išlaidų 

atlyginimą arba pagal užsakymą mokėtiną ar priklausančią kompensaciją. 

4.1.5. Su šiomis Kelionės sutarties bendrosiomis sąlygomis sutikęs Užsakovas laikomas turinčiu 

įgaliojimą pateikti asmens duomenis ir sutinkančiu bei pripažįstančiu, kad visi asmens 

duomenys Mums buvo pateikti Privatumo politikoje nurodytai paskirčiai.  Mums pateikdami 

savo kontaktinius duomenis, veikdami kaip Užsakovas ir (arba) įgaliodami Užsakovą veikti Jūsų 

vardu, Jūs sutinkate su tuo, kad Mes šiuos kontaktinius duomenis naudosime tolesniame 

susirašinėjime su Užsakovu arba Paslaugų teikėju. Prašome užtikrinti, kad Užsakovo 

kontaktiniai duomenys Mums būtų teikiami su Užsakovo sutikimu ir kad jie būtų tikslūs, o jiems 

pasikeitus nedelsdami Mus apie tai informuokite. Vartotojas ir (arba) Užsakovas prisiima visą 
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atsakomybę už vadovaujantis šiomis Kelionės sutarties bendrosiomis sąlygomis pateiktus 

asmens duomenis.  

4.1.6. Kai užsakymą pateikia trečioji šalis (įskaitant užsakymo sistemas), trečioji šalis (pavyzdžiui, 

kelionių agentas) veikia kaip užsakęs asmuo ir prisiima visas teises bei įsipareigojimus 

užsakyme nurodytų keleivių vardu. Užsakovas privalo suteikti Jums visą su Jūsų rezervacija 

susijusią informaciją (įskaitant, bet ne tik, Bendros kainos sudėtines dalis ir atitinkamas sumas). 

4.1.7. Jūs Mums turite nurodyti savo vardą ir pavardę, įrašytus Jūsų kelionės dokumente, kuriuo 

naudositės keliaudami. Jei Jūs to nepadarysite, iš Jūsų gali būti pareikalauta sumokėti Keleivio 

vardo ir (arba) pavardės keitimo mokestį, kurio suma nurodyta Interneto svetainėje arba kurį 

galite sužinoti paskambinę į Mūsų Skambučių centrą. 

4.1.8. Atlikdamas rezervaciją Keleivis aiškiai pareiškia, kad susipažino su Kelionės sutarties 

bendrosiomis sąlygomis, jas suprato ir su jomis sutinka ir kad gavo atskirą nuo galiojančių teisės 

aktų ir paprotinės sutarčių praktikos labai besiskiriančių sutartinių sąlygų informaciją, įskaitant 

pirmiausia, bet ne tik, sąlygas, susijusias su žalos atlyginimu, atšaukimu ir teisių vykdymo 

užtikrinimu, ir šį faktą aiškiai patvirtina atlikdamas rezervaciją. 

4.1.9. Atkreipiame dėmesį į tai, kad, jei sutartis sudaroma Interneto svetainėje, Mes Keleiviui 

suteikiame galimybę, prieš sudarant Kelionės sutartį, išsamiai susipažinti su Kelionės sutarties 

bendrosiomis sąlygomis ir gauti informaciją, kurią privaloma pateikti pagal galiojančius teisės 

aktus, susijusius su sutarčių sudarymu elektroniniu būdu. 

5. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS 

5.1. Keleivis įsipareigoja laikydamasis „Wizz Tours“ nurodymų sumokėti Bendrą kainą ir patvirtinti, 

kad sutinka su Sutarties sąlygomis. 

5.2. Keleivis privalo būti išvykimo vietoje išvykimo laiku, kaip nurodyta Patvirtinime; tas pats 

taikytina ir grįžimo vietai ir laikui. Priešingu atveju Keleivis prisiima visas dėl praleisto skrydžio 

ir (arba) prarasto ar sumažėjusio Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio 

susijusias sąnaudas ir išlaidas.  

5.3. Kai Jūsų Atostogų paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį sudaro ir lėktuvo bilietai, 

pripažįstate, kad atitinkamos oro linijų bendrovės sąlygos bus laikomos Kelionių sutarties dalimi. 

Oro linijų bendrovės pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti išvykimo laiką ir kainas. 

„Wizz Tours“ informuos Keleivį apie pakeistą išvykimo laiką. Visais atvejais bus taikomos 

atitinkamos oro linijų bendrovės sąlygos, įskaitant mokėjimo sąlygas, pakeitimo ir atšaukimo 

mokesčius.  

5.4. Keleivis ir „Wizz Tours“ visu Kelionės sutarties vykdymo laikotarpiu privalo bendradarbiauti 

tarpusavyje, ypač trumpalaikių ir paskutinės minutės rezervacijų atvejais. Jus privalote nedelsdami 

pranešti bendrovei „Wizz Tours“ apie Jūsų duomenų, pirmiausia – Jūsų kontaktinės informacijos 

(įskaitant telefono numerius, el. pašto adresą) pasikeitimus, ir apie bet kokius Jūsų kelionės 

dokumento pasikeitimus. Jūs taip pat privalote įsitikinti, kad užsakymo metu būtų pateikti tikslūs 

Jūsų asmens duomenys. Už pirmiau nurodytų reikalavimų nesilaikymą ir susijusius padarinius 

atsako Keleivis. Keleivis prisiima visą atsakomybę už tai, kad turėtų galiojančius keliaujant 

reikalingus kelionės dokumentus (įskaitant, bet ne tik, asmens tapatybės kortelę, pasą, vizas, 

sutikimus išleisti vaiką). 

5.5. Be to, Keleivis privalo patikrinti, ar kelionės dokumente įrašytas vardas ir pavardė sutampa su 

Keleivio užsakymo Patvirtinime nurodytu vardu ir pavarde; priešingu atveju Keleivis gali neturėti 

galimybės keliauti, o jo draudimas gali tapti negaliojančiu. Jei po Atostogų paketo arba Susijusių 

kelionės paslaugų rinkinio užsakymo, tačiau iki kelionės pradžios, pasikeičia kurio nors iš 

Keleivių vardas ir (arba) pavardė, pavyzdžiui, susituokus, apie tai privaloma nedelsiant informuoti 
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bendrovę „Wizz Tours“, kad ji galėtų atlikti reikiamus Kelionės paketo arba Susijusių kelionės 

paslaugų rinkinio dokumentų pakeitimus. Atkreipkite dėmesį į tai, kad už vardo ir (arba) pavardės 

pakeitimą imamas mokestis. Galiojančio mokesčio dydis nurodytas oficialiame „Wizz Tours“ 

paslaugų mokesčių sąraše.  

5.6. Be to, tuo atveju, kai Atostogų paketas arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinys apima skrydį ir 

Jūs turite specialių poreikių, Jūs privalote ne vėliau kaip prieš 48 valandas iki numatyto Jūsų 

išskridimo laiko informuoti Mūsų Skambučių centrą apie savo fizinę negalią arba ribotas judėjimo 

galimybes ir apie pagalbines judėjimo arba kitas priemones, kurias pageidautumėte vežtis ar kurių 

Jums reikia, arba apie bet kokius susijusius pasikeitimus. 

5.7. Jaunesnį nei 18 metų amžiaus asmenį kelionėje būtinai turi lydėti suaugusysis. Paslaugų teikėjai 

gali taikyti kitus apribojimus ir sąlygas, o kai kuriose šalyse nepilnamečių kelionėms taikomos 

taisyklės gali būti griežtesnės už nurodytąsias pirmiau. Susijusi bendroji informacija pateikta 

susipažinti Mūsų Interneto svetainėje. Tokiu atveju bus taikomos šių šalių taisyklės. Tokios 

išimtys yra išsamiai paaiškintos informacijoje apie susijusius pasiūlymus; todėl „Wizz Tours“ 

labai rekomenduoja Keleiviams susipažinti su šiomis atitinkamo Paslaugų teikėjo sąlygomis prieš 

tvirtinant užsakymą. Už visų papildomų ir (arba) specialių kelionės tikslo šalyje taikomų sąlygų 

laikymąsi atsako tik Keleivis. 

5.8. Keleivis privalo laikytis ir paisyti visų kelionei taikomų teisės aktų ir taisyklių (pavyzdžiui, paso, 

muitų, užsienio valiutos, sveikatos priežiūros taisyklių ir pan.), taip pat priimančiosios šalies teisės 

aktų ir tradicijų. „Wizz Tours“ neatsako už juos pažeidžiant atsiradusią žalą ir susidariusias 

išlaidas – jas padengia Keleivis. Kelionės sutarties sudarymo metu „Wizz Tours“ atkreipia 

Keleivio dėmesį į pirmiau nurodytą informaciją; rašytinė informacija pateikiama Interneto 

svetainėje. Jei Keleiviui pažeidus galiojančius teisės aktus dėl jo kaltės jam neleidžiama keliauti 

po to, kai kelionė yra prasidėjusi, „Wizz Tours“ veikia laikydamasi atšaukimo sąlygų, t. y. 

Keleivis negali reikalauti, kad jam būtų grąžintas sumokėtas dalyvavimo mokestis. 

5.9. Sutikdamas su šiomis Kelionės sutarties bendrosiomis sąlygomis Keleivis pripažįsta, kad kai kada 

teikiant Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio paslaugas gali prireikti 

bendrauti užsienio kalba, kuri nėra Keleivio gimtoji kalba, arba kad tam tikra su Atostogų paketu 

arba Susijusių kelionės paslaugų rinkiniu susijusi informacija Keleiviui gali būti teikiama užsienio 

kalba. 

5.10. Jei neapdraudžiama bendrovėje „Wizz Tours“, Keleivis privalo pasirūpinti savo draudimu. 

Keleiviui neapsidraudus, visą žalą ir išlaidas, susijusias su liga, nelaimingu atsitikimu arba 

pažeistu bagažu, dengia Keleivis.   

6. „WIZZ TOURS“ TEISĖS IR PAREIGOS 

6.1. „Wizz Tours“ pasilieka teisę keisti arba atšaukti Kelionės sutartį atsiradus nenugalimos jėgos 

(force majeure) aplinkybių, įskaitant, bet ne tik, gaivalines nelaimes, streikus, karus, politinius 

pokyčius, skrydžių vėlavimą arba tam tikrų oro susisiekimo maršrutų panaikinimą ir laikiną kelių, 

geležinkelių arba oro transporto eismo linijų sustabdymą.  

6.2. „Wizz Tours“ neatsako už gamtinės aplinkos pasikeitimus dėl išskirtinių priežasčių, taip pat už 

nepatogumus arba žalą dėl gamtinių priežasčių. 

6.3. Visos bendrovės „Wizz Tours“ skelbiamos kainos atsispindi Bendroje kainoje, kuri apima 

pardavimo mokesčius ir valdymo išlaidas. Tačiau į Bendrą kainą gali būti įskaičiuoti ne visi vietoje 

mokėtini vietos mokesčiai. Aprašydama produktus „Wizz Tours“ stengiasi informuoti Keleivius 

apie visus vietos mokesčius, bet tai gali būti neįmanoma arba šie mokesčiai kartkartėmis gali 

pasikeisti. Dažniausiai taikomi, be kita ko, šie mokesčiai: vietos miesto arba turizmo mokesčiai, 

mokesčiai už oro kondicionavimą, saugyklas, televizijos nuotolinio valdymo pultus, SPA 
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paslaugas, baseino arba paplūdimio rankšluosčius, dieninį stovėjimą automobilių aikštelėje, 

pramogas ir užsiėmimus ne Jūsų apgyvendinimo vietoje, vaikiškas kėdutes, loveles, vaikų 

priežiūros paslaugas, maitinimą kūdikiams, maisto ir gėrimų pristatymą į kambarius, mini barą, 

televiziją / palydovinę televiziją, skambučius telefonu, vaizdą į jūrą, saulės gultus, sukūrinę vonią, 

sauną, stalo tenisą, biliardą ir smiginį. 

6.4. Atsižvelgdama į Error! Reference source not found., atskirų Atostogų paketo arba Susijusių 

kelionės paslaugų rinkinio kainų nenumatytų pasikeitimų atveju „Wizz Tours“ pasilieka teisę po 

Jūsų užsakymo, bet likus ne mažiau kaip 30 dienų iki išvykimo, keisti Bendrą kainą ne daugiau 

kaip 8 % Bendros kainos. Jei Keleiviui jau išsiųstas Patvirtinimas, bet koks Bendros kainos 

padidinimas galimas tik dėl transporto išlaidų (degalų kainų, oro uostų mokesčių ir kitų į Mūsų 

sutartį su transporto paslaugų teikėju įtrauktų transporto išlaidų), taikomų mokesčių ir muitų arba 

dėl Atostogų paketui taikomų valiutų kursų svyravimų. 

6.5. Jei Bendra kaina padidėja mažiau nei 2 %, Mes Jums kainos nedidiname. Kainą Jums didinsime 

tik jei Bendra kaina padidės 2 % arba daugiau. Keleiviui sumokėjus Bendrą kainą laikantis 

taikomų mokėjimo sąlygų, bendrovė „Wizz Tours“ Keleiviui Patvirtinimo forma išduos ir perduos 

visus susijusius kelionės dokumentus:  

6.5.1. Keleiviui bus išsiųstas Patvirtinimo el. laiškas, kuriame bus nurodytas užsakymo numeris ir 

kelionės informacija. Patvirtinimo el. laiškas bus išsiųstas atlikus užsakymą internetu ir 

sumokėjus visą Bendrą kainą;  

6.5.2. atkreipkite dėmesį į tai, kad Jūs galite būti prašomi atitinkamam Paslaugų teikėjui, kaip 

patvirtinto Keleivio užsakymo įrodymą, pateikti užsakymo numerį ir (arba) Patvirtinimo 

el. laišką. „Wizz Tours“ rekomenduoja Keleiviams Patvirtinimo el. laišką išsispausdinti.  

6.5.3. „Wizz Tours“ Keleiviams neišduoda atskirų elektroninių bilietų, kvitų arba popierinių 

bilietų. 

6.5.4. Išskirtinėmis aplinkybėmis dėl nuo bendrovės „Wizz Tours“ nepriklausančių bilietų 

išdavimo apribojimų ji gali neturėti galimybės perduoti informacijos apie patvirtintus 

užsakymus oro linijų bendrovei, kad ši galėtų įvykdyti užsakymą. Tokiu atveju 

„Wizz Tours“ stengsis pranešti apie tai Keleiviui per 48 valandas nuo Patvirtinimo ir 

grąžinti pinigus arba parengti alternatyvų pasiūlymą. Keleiviui nusprendus pasirinkti 

alternatyvų pasiūlymą, kuris yra brangesnis nei pirminis užsakymas, Keleivis privalės 

sumokėti skirtumą. 

7. MOKĖJIMO SĄLYGOS 

7.1. Mokėjimo sąlygos užsakant internetu arba per Skambučių centrą 

7.1.1. Jei sutartis sudaroma iki kelionės pradžios likus 60 dienų, rezervacijos dieną Keleivis turi 

sumokėti avansą, atitinkantį 30 % Bendros kainos, ir užstatą, atitinkantį 10 % Bendros 

kainos, nebent Bendrosiose sąlygose nurodyta kitaip. Likusią Bendros kainos dalį Keleivis 

turi sumokėti ne vėliau kaip 30-ą dieną iki išvykimo dienos. Vartotojui laiku nesumokėjus 

likusios sumos, „Wizz Tours“ pasilieka teisę atšaukti užsakymą ir, atšaukus užsakymą, 

pasilikti bendrovei „Wizz Tours“ sumokėtą užstato sumą. 

7.1.2. Jei sutartis sudaroma iki kelionės pradžios likus nuo 60 iki ne mažiau kaip 30 dienų, 

užsakymo dieną Keleivis turi sumokėti avansą, atitinkantį 40 % Bendros kainos, nebent 

Bendrosiose sąlygose nurodyta kitaip. Likusią Bendros kainos dalį Keleivis turi sumokėti 

ne vėliau kaip 30-ą dieną iki išvykimo dienos. 

7.1.3. Jei sutartis sudaroma iki kelionės pradžios likus mažiau nei 30 dienų, Keleivis užsakymo 

metu turi sumokėti visą Bendrą kainą. 
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7.1.4.  Mokėjimas laikomas atliktu tą dieną, kurią jis įskaitomas į „Wizz Tours“ banko sąskaitą. 

Jei Bendra kaina neįskaitoma iki nurodyto termino, „Wizz Tours“ pasilieka teisę atšaukti 

rezervaciją ir iš Keleivio susigrąžinti susijusias išlaidas. 

7.1.5. Keleiviai gali mokėti kredito kortele arba, jei tokia galimybė siūloma ir nurodoma atskirai, – 

banko pavedimu. Galimybė mokėti banko pavedimu gali būti taikoma ne kiekvienam 

užsakymui. 

7.1.6. Mokėjimams banko pavedimu taikomos specialios sąlygos. 

7.1.6.1. Keleivis turi užtikrinti, kad reikalaujamas mokestis į užsakymo metu bendrovės 

„Wizz Tours“ nurodytą banko sąskaitą būtų įskaitomas nedelsiant arba ne vėliau 

kaip per 5 darbo dienas. Jei Bendra kaina neįskaitoma per nurodytą laikotarpį, 

„Wizz Tours“ pasilieka teisę be išankstinio pranešimo Keleiviui atšaukti užsakymą.  

7.1.6.2. Keleivis privalo padengti visus su banko pavedimu susijusius taikomus mokesčius 

arba išlaidas. 

7.1.6.3. Per 5 dienas nuo rezervacijos Patvirtinimo iš „Wizz Tours“ negavęs Keleivis privalo 

susisiekti su Skambučių centru, kad pasitikrintų, ar rezervacija galioja. 

7.1.6.4. „Wizz Tours“ grąžins į mokėtojo banko sąskaitą visus neatpažintus mokėjimus. 

Keleivis padengia visas su tokiu grąžinamuoju banko pavedimu susijusias išlaidas. 

7.1.6.5. Už Bendros kainos sumokėjimą esate atsakingi Jūs, net jei Bendrą kainą mokėjo 

trečioji šalis. Mes be išankstinio pranešimo galime atšaukti Jūsų užsakymą arba 

blokuoti Jūsų mokėjimą, jei savo nuožiūra manome, kad iš mokėjimui arba 

mokėjimui banko pavedimu naudojamos debito arba kredito kortelės ir (arba) 

rezervacijos informacijos matyti didelė sukčiavimo rizika, arba pagrįstai įtariame, 

kad kortelės turėtojas arba Keleivis yra susijęs su kita sukčiaujama veikla.  

7.2. Atskiros mokėjimo nuostatos 

7.2.1. Tam tikrais atvejais tam tikrų rūšių Kelionių sutartims gali būti taikomos kitokios nei 7.1 

punkte nurodytos sąlygos; tokios sąlygos taikomos šiais atvejais: 

 7.2.1.1. jei su užsienio dalyviu sudarytoje sutartyje nustatytos griežtesnės mokėjimo 

sąlygos; arba 

 7.2.1.2. jei į Atostogų paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį įtrauktas oro 

transporto paslaugas teikiantis oro vežėjas nustato, kad mokėti reikia ir atšaukiant likus daugiau 

kaip 60 dienų iki išvykimo ir šią mokėjimo pareigą „Wizz Tours“ gali perduoti Keleiviui; arba 

 7.2.1.3. jei į Atostogų paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį įeinančias oro 

transporto paslaugas įtrauktas Keleivių vežimas suplanuotais skrydžiais. 

7.2.2. Pirmiau nurodytais atvejais „Wizz Tours“ Paslaugų teikėjai paprastai nurodo taikyti 

atskiras nuostatas, siekdami užtikrinti, kad būtų taikomos specialios Keleiviams siūlomos 

nuolaidos. 

7.3. Mokėjimo sąlygos užsakant internetu 

7.3.1. Nepaisant 7.1 punkto, užsakydamas internetu Keleivis užsakymo metu privalo sumokėti 

visą Bendrą kainą. Šiomis aplinkybėmis, kitaip nei teikiant užsakymus per Skambučių 

centrą, kuriems taikomos skirtingos mokėjimo sąlygos, Keleiviui taikomos specialios 

nuolaidos. Vis dėlto, jei į Atostogų paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį 

įeinančią paslaugą teikiantis Paslaugų teikėjas suteikia galimybę mokėti dalimis užsakant 
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ir internetu, dėl šio Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio 

„Wizz Tours“ taip pat suteikia galimybę mokėti dalimis. Tam tikriems Atostogų paketams 

arba Susijusių kelionės paslaugų rinkiniams taikomos atskiros mokėjimo sąlygos 

nurodomos užsakymo eigos informacijoje. 

7.4. Mokėjimo sąlygos užsakant per Skambučių centrą 

7.4.1. Keleivis pripažįsta, kad užsakant per Skambučių centrą Atostogų paketams arba Susijusių 

kelionės paslaugų rinkiniams gali būti taikomos didesnės kainos nei panašiems Atostogų paketams 

arba Susijusių kelionės paslaugų rinkiniams, siūlomiems interneto kanalu. 

7.4.2. Užsakant per Skambučių centrą, mokamas papildomas „Wizz Tours“ paslaugų mokesčių 

sąraše nurodytas užsakymo mokestis. 

7.5. Sąskaitos faktūros 

7.5.1. Užsakant internetu arba per Skambučių centrą, „Wizz Tours“ išrašo elektronines sąskaitas 

faktūras. 

7.5.2. Sutikdamas su šiomis Kelionės sutarties bendrosiomis sąlygomis Keleivis aiškiai sutinka su 

tuo, kad „Wizz Tours“ išrašo tik elektronines su Bendra kaina susijusias sąskaitas faktūras 

ir jas išsiunčia Keleivio rezervuojant nurodytu el. pašto adresu. Paskambinus į Skambučių 

centrą galima už tam tikrą mokestį, kurio suma nurodyta Interneto svetainėje pateiktame 

„Wizz Tours“ paslaugų mokesčių sąraše arba kurį galima sužinoti iš Skambučių centro, 

paprašyti papildomai atsiųsti popierinę elektroninės sąskaitos faktūros kopiją. Ši popierinė 

sąskaitos faktūros kopija išsiunčiama paštu Keleivio nurodytu adresu. Keleivis gali prašyti 

pakeistos sąskaitos faktūros, kurioje pateikta informacija skiriasi nuo tos, kuri buvo pateikta 

atlikus rezervaciją; už šią pakeistą sąskaitą faktūrą Keleiviui gali būti taikomas tam tikras 

mokestis. 

7.5.3. Elektroninės sąskaitos faktūros išrašomos pagal atitinkamas Vengrijos teisės aktų nuostatas. 

7.5.4.  Pagal galiojančio Įstatymo dėl PVM reguliavimo nuostatas „Wizz Tours“ taiko 27 % 

PVM mokestį paskelbtoms kainoms, jei sąskaita faktūra Keleiviui išrašoma ne jo vardu. 

Sąskaitos faktūros suma nepadidinama pridedant PVM, jei Keleivis pareiškia, kad šią 

paslaugą perka kaip galutinis vartotojas (t. y. nesiekdamas jos perparduoti). 

8. KELEIVIO ATLIEKAMAS PAKEITIMAS AR ATŠAUKIMAS 

8.1. Keleivio atliekamas pakeitimas 

8.1.1. Jei bendrovei „Wizz Tours“ patvirtinus užsakymą Keleivis pageidauja pakeisti bet kokią 

patvirtinto Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio informaciją (įskaitant, 

bet ne tik, Keleivio vardą (-us), pavardę (-es), išvykimo ar atvykimo datas, apgyvendinimą 

ir pan.), „Wizz Tours“ deda pagrįstas pastangas siekdama atlikti šiuos pakeitimus; vis dėlto 

„Wizz Tours“ neprisiima atsakomybės už tokių pakeitimų neatlikimą. Pakeitimai arba 

patikslinimai, kuriuos atlikti prašoma iki išvykimo likus 24 valandoms arba mažiau, 

nepriimami. 

8.1.2. Keleiviai gali perleisti savo teises ir pareigas pagal Kelionių susitarimą trečiajai šaliai, kuri 

įvykdo Kelionių susitarimo sąlygas likus 24 valandoms iki išvykimo. Keleivis privalo 

nedelsdamas iki kelionės pradžios informuoti bendrovę „Wizz Tour“ apie iš Kelionių 

susitarimo kylančių savo teisių ir pareigų perleidimą. Keleiviai ir trečiosios šalys kartu ir 

atskirai atsako už pareigas, kylančias dėl teisių ir pareigų perleidimo, ir už papildomas dėl 

perleidimo atsirandančias išlaidas. Neapmokėjus papildomų išlaidų iki termino, rezervacija 

laikoma atšaukta. 
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8.1.3. Bet kokio pakeitimo atveju už pakeitimą Keleivis sumoka atitinkamą Interneto svetainėje 

pateiktame „Wizz Tours“ paslaugų mokesčių sąraše nurodytą mokestį.  

8.1.4. Bendrovės „Wizz Tours“ nustatytas pakeitimo mokestis pridedamas prie Paslaugų teikėjo 

nustatyto pakeitimo mokesčio arba bilieto kainos skirtumo, už kurį „Wizz Tours“ tiesiogiai 

gauna sąskaitas faktūras ir kurį „Wizz Tours“ atitinkamai pritaiko Keleiviui, laikydamasi 

skaidrumo reikalavimų.  

8.1.5. Atkreipkite dėmesį į tai, teikiant prašymus dėl kai kurių pakeitimų, dėl tam tikrų Kelionės 

teikėjų taikomų sąlygų gali susidaryti toks pakeitimo mokestis, kuris siekia iki 100 % 

pirminės Bendros kainos arba ją viršija. 

8.1.6. Keičiant pirminio kelionės paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio informaciją 

naujo kelionės rinkinio kaina grindžiama ta kaina, kuri taikoma prašymo dėl pakeitimo 

pateikimo dieną. Šios kainos gali skirtis nuo pirminiam užsakymui taikytų kainų. 

8.1.7. Atkreipkite dėmesį į tai, kad pakeitimų galimybė visada priklauso nuo Kelionių teikėjų 

turimų pajėgumų (susijusių su oro transporto bendrovėmis, viešbučiais ir pan.). 

8.2. Keleivio atliekamas atšaukimas 

8.2.1. Jei po to, kai „Wizz Tours“ išduoda Patvirtinimą, Keleivis pageidauja atšaukti patvirtintą 

Atostogų paketą, „Wizz Tours“ taiko „Wizz Tours“ paslaugų mokesčių sąraše nurodytą 

„Wizz Tours“ atšaukimo mokestį. Bet koks Keleivio arba Užsakovo prašymas dėl 

atšaukimo turi būti pateiktas raštu.  

8.2.2. Bendrovės „Wizz Tours“ taikomas „Wizz Tours“ atšaukimo mokestis skiriasi atsižvelgiant 

į tai, kiek dienų likus iki pirminės išvykimo datos gaunamas pranešimas apie atšaukimą: 

Keleivio atliekamiems atšaukimams taikomos sąlygos 

Pranešimo apie atšaukimą laikas Keleiviui taikomi mokesčiai 

Iki išvykimo datos liko daugiau kaip 60 dienų  „Wizz Tours“ atšaukimo mokestis netaikomas 

 Oro vežėjo sąlygose nurodyti negražinami mokesčiai ir Keleivio 

padengtini oro vežėjo atšaukimo mokesčiai 

 

Iki išvykimo datos liko nuo 36 iki 60 dienų (Kelionių 

sutarties dėl naudojimosi apartamentais atveju – nuo 46 

iki 60 dienų) 

 20 EUR „Wizz Tours“ atšaukimo mokestis vienam Keleiviui 

 Kaip nurodyta Kelionės teikėjo (išskyrus oro vežėją) sąlygose, 

negrąžinamą sumą ir Paslaugų teikėjo atšaukimo mokestį padengia 

Keleivis, tačiau „Wizz Tours“ atšaukimo mokestis negali viršyti 

10 % Bendros kainos. 

 Oro vežėjo sąlygose nurodyti negražinami mokesčiai ir Keleivio 

padengtini Kelionės teikėjo atšaukimo mokesčiai. 

Iki išvykimo datos liko nuo 15 iki 35 dienų (Kelionių 

sutarties dėl naudojimosi apartamentais atveju – nuo 46 

iki 60 dienų) 

 30 EUR „Wizz Tours“ atšaukimo mokestis vienam Keleiviui  

 Kelionės teikėjo sąlygose nurodyti negražinami mokesčiai ir 

Keleivio padengtini Kelionės teikėjo atšaukimo mokesčiai. 
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Iki išvykimo datos liko 14 arba mažiau dienų  40 EUR „Wizz Tours“ atšaukimo mokestis vienam Keleiviui 

 Kelionės teikėjo sąlygose nurodyti negražinami mokesčiai ir 

Keleivio padengtini Kelionės teikėjo atšaukimo mokesčiai. 

8.2.3. „Wizz Tours“ atšaukimo mokestis visais atvejais pridedamas prie Kelionės teikėjo nustatyto 

atšaukimo mokesčio, už kurį „Wizz Tours“ tiesiogiai gauna sąskaitas faktūras ir kurį 

„Wizz Tours“ atitinkamai pritaiko Keleiviui, laikydamasi skaidrumo reikalavimų.  

8.2.4. Atkreipkite dėmesį į tai, kad, atsižvelgiant į Kelionės teikėjo nustatytas sąlygas, jei Kelionės 

teikėjo paslaugos buvo parduotos nenumatant galimybės susigrąžinti pinigų, tam tikrų 

prašymų dėl atšaukimo atveju bendras atšaukimo mokestis gali siekti iki 100 % Bendros 

kainos.  

8.2.5. „Wizz Tours“ turi teisę išskaityti „Wizz Tours“ atšaukimo mokestį iš bet kurio mokėjimo, 

kurį yra atlikęs Keleivis.   

8.3. „WIZZ TOURS“ ATLIEKAMAS PAKEITIMAS AR ATŠAUKIMAS 

 

8.3.1. „Wizz Tours“ pasilieka teisę keisti arba atšaukti Kelionės sutartį atsiradus nenugalimos 

jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalima jėga laikoma, be kita ko, gaivalinės 

nelaimės, streikai, karai, pilietiniai neramumai, teroristinė veikla, politinis nestabilumas, 

skrydžių užlaikymai arba tam tikrų oro susisiekimo maršrutų panaikinimas ir laikinas 

kelių, geležinkelių arba oro transporto eismo sustabdymas. 

8.3.2. Jei „Wizz Tours“ dėl į jos veiklos sritį nepatenkančių priežasčių prieš išvykimą ketina 

labai pakeisti esmines Kelionės sutarties sąlygas, ypač jei kaina padidėja daugiau kaip 

8 %, ji apie tai nedelsdama praneša Keleiviui. Šiuo atveju Keleivis gali atsisakyti 

Kelionės sutarties, o jei su šiuo pakeitimu sutinka, taip pat pasikeičia kaina. Keleivis 

privalo nedelsdamas informuoti „Wizz Tours“ apie savo sprendimą. 

8.3.3. „Wizz Tours“ pasilieka teisę rašytiniu pranešimu atšaukti Kelionės sutartį ne vėliau kaip 

likus 20 dienų iki išvykimo datos, pirmiausia, bet ne tik, tuo atveju, kai keleivių skaičius 

yra mažesnis nei užsakymo metu bendrovės „Wizz Tours“ skelbtas mažiausiasis keleivių 

skaičius. 

8.3.4. Jei atšaukimą ar pakeitimą atlieka „Wizz Tours“, Keleivio teisių atžvilgiu viršenybę turi 

Dekreto 18–21 skirsniai. 

 

8.4.   

9. PRIVALOMAS PRANEŠIMAS PAGAL DEKRETĄ 

Jums siūlomas kelionės paslaugų derinys yra Atostogų paketas arba Susijusių kelionės paslaugų 

rinkinys, kaip apibrėžta Dekrete.  

9.1. Informacija, susijusi su sutartimi dėl Atostogų paketo 

Todėl Jūs galėsite naudotis visomis teisėmis, kurios taikomos Atostogų paketui. „Wizz Tours“ yra 

visiškai atsakinga už tai, kad kelionės paslaugų paketas atitiktų sutartį. 

Be to, kaip reikalaujama pagal teisės aktus, „Wizz Tours“ turi apsaugą, kad grąžintų Jūsų sumokėtas 

sumas ir, kai į paketą įtrauktas transportas, užtikrintų Jūsų repatrijavimą tuo atveju, jei taptų nemoki. 
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Pagrindinės teisės pagal Dekretą dėl sutarčių, susijusių su kelionių paslaugomis, pirmiausia dėl 

sutarčių, susijusių su Susijusių kelionės paslaugų rinkiniu ir Atostogų paketu yra šios: 

– Keleiviai gauna visą būtiną informaciją apie Atostogų paketą prieš sudarant Atostogų paketo sutartį; 

– visada bent vienas verslininkas atsako už tai, kad visos į sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų 

suteiktos tinkamai; 

– Keleiviams nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jie gali 

naudotis norėdami susisiekti su kelionių organizatoriumi arba kelionių agentu; 

– Keleiviai gali perleisti paketą kitam asmeniui deramai apie tai pranešę, ir dėl to gali atsirasti 

papildomų išlaidų; 

– Atostogų paketo kaina gali būti padidinta tik jei padidėja konkrečios išlaidos (pavyzdžiui, degalų 

kainos) ir jei tai aiškiai nurodyta sutartyje, bet bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 20 dienų iki 

Atostogų paketo pradžios. Jei kaina padidėja daugiau kaip 8 % Atostogų paketo kainos, Keleivis gali 

nutraukti sutartį. Jei organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, Keleivis turi teisę mokėti mažesnę 

kainą, jei sumažėja atitinkamos išlaidos; 

– Keleiviai gali nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio nutraukti sutartį ir visiškai susigrąžinti bet 

kokias sumokėtas sumas, jei labai pakeičiami bet kurie esminiai Atostogų paketo elementai, išskyrus 

kainą. Jei iki Atostogų paketo pradžios už paketą atsakingas verslininkas Atostogų paketą atšaukia, 

Keleiviai tam tikrais atvejais turi teisę susigrąžinti pinigus ir teisę į žalos atlyginimą; 

– Keleiviai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio iki Atostogų paketo 

pradžios išskirtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jei kelionės tikslo vietoje esama rimtų saugumo 

problemų, galinčių padaryti poveikį Atostogų paketui; 

– be to, Keleiviai gali bet kuriuo metu iki Atostogų paketo pradžios nutraukti sutartį sumokėję tinkamą 

ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį; 

– jei po Atostogų paketo pradžios esminės paketo paslaugos negali būti suteiktos taip, kaip susitarta, 

Keleiviui be papildomų išlaidų turi būti pasiūlomos tinkamos alternatyvos. Keleiviai gali nutraukti 

sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos nevykdomos pagal sutartį ir taip 

daromas didelis poveikis Atostogų paketo vykdymui, o organizatorius neišsprendžia problemos; 

– Keleiviai taip pat turi teisę į kainos sumažinimą arba žalos atlyginimą, kai kelionės paslaugos 

neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai; 

– jei Keleiviui kyla sunkumų, kelionės organizatorius turi suteikti pagalbą. 

 Jei kelionės organizatorius tampa nemokus, sumokėtos sumos turi būti grąžinamos. Jei kelionės 

organizatorius tampa nemokus po Atostogų paketo pradžios ir į šį paketą įtrauktas transportas, turi būti 

garantuojamas Keleivių repatrijavimas. „Wizz Tours“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju, 

apsidrausdama Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400) – už apsaugą 

nemokumo atveju atsakingame subjekte. Jei dėl kelionių organizatoriaus nemokumo atsisakoma 

suteikti paslaugas, Keleiviai gali kreiptis į šį subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją 

(Budapest Főváros Kormányhivatala, adresas: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.; el. paštas 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, telefonas 06-1-328-5862). 

9.2. Informacija apie kelionių organizatoriaus atliekamą duomenų perdavimą pagal Dekreto 2 

skirsnio b punkto be papunktį 

Jei sutartį su „Wizz Tours“ sudarote ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tada, kai gavote pirmosios 

kelionės užsakymo patvirtinimą, „Wizz Tours“ ir kito kelionių paslaugų teikėjo teikiama kelionės 

paslauga laikoma Atostogų paketu, kaip apibrėžta Dekrete. 

mailto:info@colonnade.hu
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Galėsite naudotis visomis teisėmis, kurios taikomos kelionės paslaugų paketui. „Wizz Tours“ yra 

visiškai atsakinga už tai, kad kelionės paslaugų paketas atitiktų sutartį. 

Be to, kaip reikalaujama pagal teisės aktus, „Wizz Tours“ turi apsaugą, kad grąžintų Jūsų sumokėtas 

sumas ir, kai į paketą įtrauktas transportas, užtikrintų Jūsų repatrijavimą tuo atveju, jei taptų nemoki. 

Jūsų teisės pagal Dekretą: 

– Keleiviai gauna visą būtiną informaciją apie Atostogų paketą prieš sudarant Atostogų paketo sutartį; 

– visada bent vienas verslininkas atsako už tai, kad visos į sutartį įtrauktos kelionės paslaugos būtų 

suteiktos tinkamai; 

– Keleiviams nurodomas pagalbos telefono numeris arba kontaktinio centro duomenys, kuriais jie gali 

naudotis norėdami susisiekti su organizatoriumi arba kelionių agentu; 

– Keleiviai gali perleisti Atostogų paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį kitam asmeniui 

deramai apie tai pranešę organizatoriui, ir dėl to gali atsirasti papildomų išlaidų; 

– Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio kaina gali būti padidinta tik jei padidėja 

konkrečios išlaidos (pavyzdžiui, degalų kainos) ir jei tai aiškiai nurodyta sutartyje, bet bet kuriuo atveju 

ne vėliau kaip likus 20 dienų iki Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio pradžios. 

Jei kaina padidėja daugiau kaip 8 % Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio kainos, 

Keleivis gali nutraukti sutartį. Jei organizatorius pasilieka teisę didinti kainą, Keleivis turi teisę mokėti 

mažesnę kainą, jei sumažėja atitinkamos išlaidos; 

– Keleiviai gali nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio nutraukti sutartį ir visiškai susigrąžinti bet 

kokias sumokėtas sumas, jei labai pakeičiami bet kurie esminiai Atostogų paketo arba Susijusių 

kelionės paslaugų rinkinio elementai, išskyrus kainą. Jei iki Atostogų paketo arba Susijusio kelionės 

paslaugų rinkinio pradžios už paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį atsakingas verslininkas 

Atostogų paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį atšaukia, Keleiviai Dekreto sąlygomis turi 

teisę susigrąžinti pinigus ir teisę į žalos atlyginimą; 

– Keleiviai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio iki Atostogų paketo arba 

Susijusių kelionės paslaugų rinkinio pradžios išskirtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, jei kelionės 

tikslo vietoje esama rimtų saugumo problemų, galinčių padaryti poveikį Atostogų paketui arba 

Susijusių kelionės paslaugų rinkiniui; 

– Keleiviai gali bet kuriuo metu iki Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio pradžios 

nutraukti sutartį sumokėję tinkamą ir pagrįstą sutarties nutraukimo mokestį; 

– jei po Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio pradžios esminės paslaugos negali 

būti suteiktos taip, kaip susitarta, Keleiviui be papildomų išlaidų turi būti pasiūlomos tinkamos 

alternatyvos. Keleiviai gali nutraukti sutartį nemokėdami sutarties nutraukimo mokesčio, kai paslaugos 

nevykdomos pagal sutartį ir taip daromas didelis poveikis Atostogų paketo arba Susijusių kelionės 

paslaugų rinkinio vykdymui, o organizatorius neišsprendžia problemos; 

– Keleiviai taip pat turi teisę į kainos sumažinimą arba žalos atlyginimą, kai kelionės paslaugos 

neteikiamos arba jos teikiamos netinkamai; 

– jei Keleiviui kyla sunkumų, organizatorius turi suteikti pagalbą; 
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– jei kelionės organizatorius tampa nemokus, sumokėtos sumos turi būti grąžinamos. Jei organizatorius 

tampa nemokus po Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio pradžios ir į šį Atostogų 

paketą arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinį įtrauktas transportas, turi būti garantuojamas Keleivių 

repatrijavimas. „Wizz Tours“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju, apsidrausdama Colonnade 

Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400) – už apsaugą nemokumo atveju atsakingame 

subjekte. Jei dėl organizatoriaus nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas, Keleiviai gali kreiptis į šį 

subjektą arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (Budapest Főváros Kormányhivatala, adresas: 

1056 Budapest, Váci utca 62-64.; el. paštas idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, telefonas 06-1-328-5862). 

Su 2017 m. gruodžio 28 d. Vyriausybės dekretu Nr. 472/2017 dėl sutarčių, susijusių su kelionių 

paslaugomis, pirmiausia dėl sutarčių, susijusių su kelionės paslaugų paketais ir susijusių kelionės 

paslaugų rinkiniais, galima susipažinti naudojantis šia nuoroda: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.3. Informacija apie sutartis, kurias sudaro vežėjas, kelionės paslaugų paketų platintojui internetu 

parduodantis bilietą į abi puses 

Jei po to, kai pasirinkote kelionės paslaugas ir už jas sumokėjote, savo kelionei arba atostogoms 

užsisakysite daugiau Mūsų bendrovės siūlomų kelionės paslaugų, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti 

Atostogų paketui arba Susijusių kelionės paslaugų rinkiniui taikomomis teisėmis pagal Dekretą. 

Todėl Mūsų bendrovė nebus atsakinga už tinkamą tų kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemų, 

kreipkitės į atitinkamą paslaugų teikėją. 

Tačiau jei papildomas kelionės paslaugas užsisakysite lankymosi Mūsų bendrovės užsakymų svetainėje 

metu, šios paslaugos bus kelionės paketo paslaugų dalis. Šiuo atveju „Wizz Tours“ turi apsaugą, kad 

grąžintų Jūsų sumokėtas sumas ir, kai į paketą įtrauktas transportas, kad užtikrintų Jūsų repatrijavimą 

tuo atveju, jei taptų nemoki. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl to Jums nesuteikiama teisė į sumokėtų 

sumų grąžinimą atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju. 

Toliau pateikiama papildoma informacija apie apsaugą nemokumo atveju. 

„Wizz Tours“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju, apsidrausdama Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) – už apsaugą nemokumo atveju atsakingame subjekte. 

Jei dėl organizatoriaus nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas, Keleiviai gali kreiptis į šį subjektą 

arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (Budapest Főváros Kormányhivatala, adresas: 1056 

Budapest, Váci utca 62-64.; el. paštas idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, telefonas 06-1-328-5862). 

Pastaba: į šios apsaugos nemokumo atveju taikymo sritį nepatenka šalių, kurios nėra „Wizz Tours“, 

sutartiniai santykiai, kurie gali būti tinkamai vykdomi nepaisant „Wizz Tours“ nemokumo. 

Su 2017 m. gruodžio 28 d. Vyriausybės dekretu Nr. 472/2017 dėl sutarčių, susijusių su kelionių 

paslaugomis, pirmiausia dėl sutarčių, susijusių su kelionės paslaugų paketais ir susijusių kelionės 

paslaugų rinkiniais, galima susipažinti naudojantis šia nuoroda: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.4. Informacija apie sutartis, kurias sudaro vežėjas, kelionės paslaugų paketų platintojui internetu 

parduodantis bilietą į vieną pusę 

mailto:info@colonnade.hu
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Jei po to, kai pasirinkote kelionės paslaugas ir už jas sumokėjote, savo kelionei arba atostogoms 

užsisakysite daugiau Mūsų bendrovės siūlomų kelionės paslaugų, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti 

Atostogų paketui arba Susijusių kelionės paslaugų rinkiniui taikomomis teisėmis pagal Dekretą. 

Todėl Mūsų bendrovė nebus atsakinga už tinkamą tų kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemų, 

kreipkitės į atitinkamą paslaugų teikėją. 

Tačiau jei papildomas kelionės paslaugas užsisakysite lankymosi Mūsų bendrovės užsakymų svetainėje 

metu, šios paslaugos bus kelionės paketo paslaugų dalis. Šiuo atveju „Wizz Tours“ turi apsaugą, kad 

grąžintų Jūsų sumokėtas sumas ir, kai į paketą įtrauktas transportas, kad užtikrintų Jūsų repatrijavimą 

tuo atveju, jei taptų nemoki. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl to Jums nesuteikiama teisė į sumokėtų 

sumų grąžinimą atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju. 

Toliau pateikiama papildoma informacija apie apsaugą nemokumo atveju. 

„Wizz Tours“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju, apsidrausdama Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) – už apsaugą nemokumo atveju atsakingame subjekte. 

Jei dėl organizatoriaus nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas, Keleiviai gali kreiptis į šį subjektą 

arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (Budapest Főváros Kormányhivatala, adresas: 1056 

Budapest, Váci utca 62-64.; el. paštas idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, telefonas 06-1-328-5862). 

Pastaba: į šios apsaugos nemokumo atveju taikymo sritį nepatenka šalių, kurios nėra „Wizz Tours“, 

sutartiniai santykiai, kurie gali būti tinkamai vykdomi nepaisant „Wizz Tours“ nemokumo. 

Su 2017 m. gruodžio 28 d. Vyriausybės dekretu Nr. 472/2017 dėl sutarčių, susijusių su kelionių 

paslaugomis, pirmiausia dėl sutarčių, susijusių su kelionės paslaugų paketais ir susijusių kelionės 

paslaugų rinkiniais, galima susipažinti naudojantis šia nuoroda: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.5. Informacija apie internetinių sutarčių dėl kelionės paslaugų paketo sudarymą, kai šias sutartis 

sudaro Keleivis ir bilietą į abi puses parduodantis verslininkas, kuris nėra vežėjas  

Jei po to, kai pasirinkote kelionės paslaugas ir už jas sumokėjote, savo kelionei arba atostogoms 

užsisakysite daugiau Mūsų bendrovės siūlomų kelionės paslaugų, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti 

Atostogų paketui arba Susijusių kelionės paslaugų rinkiniui taikomomis teisėmis pagal Dekretą. 

Todėl Mūsų bendrovė nebus atsakinga už tinkamą tų kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemų, 

kreipkitės į atitinkamą paslaugų teikėją. 

Tačiau jei papildomas kelionės paslaugas užsisakysite lankymosi Mūsų bendrovės užsakymų svetainėje 

metu, šios paslaugos bus kelionės paketo paslaugų dalis. Šiuo atveju „Wizz Tours“ turi apsaugą, kad 

grąžintų Jūsų sumokėtas sumas ir, kai į paketą įtrauktas transportas, kad užtikrintų Jūsų repatrijavimą 

tuo atveju, jei taptų nemoki. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl to Jums nesuteikiama teisė į sumokėtų 

sumų grąžinimą atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju. 

Toliau pateikiama papildoma informacija apie apsaugą nemokumo atveju. 

„Wizz Tours“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju, apsidrausdama Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) – už apsaugą nemokumo atveju atsakingame subjekte. 

mailto:info@colonnade.hu
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Jei dėl organizatoriaus nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas, Keleiviai gali kreiptis į šį subjektą 

arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (Budapest Főváros Kormányhivatala, adresas: 1056 

Budapest, Váci utca 62-64.; el. paštas idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, telefonas 06-1-328-5862). 

Pastaba: į šios apsaugos nemokumo atveju taikymo sritį nepatenka šalių, kurios nėra „Wizz Tours“, 

sutartiniai santykiai, kurie gali būti tinkamai vykdomi nepaisant „Wizz Tours“ nemokumo. 

Su 2017 m. gruodžio 28 d. Vyriausybės dekretu Nr. 472/2017 dėl sutarčių, susijusių su kelionių 

paslaugomis, pirmiausia dėl sutarčių, susijusių su kelionės paslaugų paketais ir susijusių kelionės 

paslaugų rinkiniais, galima susipažinti naudojantis šia nuoroda: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.6. Informacija apie sutartis, kurias sudaro vežėjas ir kurios sudaromos su vežėju, kuris kelionės 

paslaugų paketų platintojui internetu parduoda bilietą į abi puses 

Jei po to, kai pasirinkote kelionės paslaugas ir už jas sumokėjote, savo kelionei arba atostogoms 

užsisakysite daugiau Mūsų bendrovės siūlomų kelionės paslaugų, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti 

Atostogų paketui arba Susijusių kelionės paslaugų rinkiniui taikomomis teisėmis pagal Dekretą. 

Todėl Mūsų bendrovė nebus atsakinga už tinkamą tų kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemų, 

kreipkitės į atitinkamą paslaugų teikėją. 

Vis dėlto, jei papildomą kelionę užsisakote ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tada, kai gavote 

pirmosios kelionės užsakymo patvirtinimą, „Wizz Tours“ ir kito kelionių paslaugų teikėjo teikiama 

kelionės paslauga laikoma Atostogų paketu, kaip apibrėžta Dekrete. Šiuo atveju „Wizz Tours“ turi 

apsaugą, kad grąžintų Jūsų sumokėtas sumas ir, kai į paketą įtrauktas transportas, kad užtikrintų Jūsų 

repatrijavimą tuo atveju, jei taptų nemoki. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl to Jums nesuteikiama teisė 

į sumokėtų sumų grąžinimą atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju. 

Toliau pateikiama papildoma informacija apie apsaugą nemokumo atveju. 

„Wizz Tours“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju, apsidrausdama Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) – už apsaugą nemokumo atveju atsakingame subjekte. 

Jei dėl organizatoriaus nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas, Keleiviai gali kreiptis į šį subjektą 

arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (Budapest Főváros Kormányhivatala, adresas: 1056 

Budapest, Váci utca 62-64.; el. paštas idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, telefonas 06-1-328-5862). 

Pastaba: į šios apsaugos nemokumo atveju taikymo sritį nepatenka šalių, kurios nėra „Wizz Tours“, 

sutartiniai santykiai, kurie gali būti tinkamai vykdomi nepaisant „Wizz Tours“ nemokumo. 

Su 2017 m. gruodžio 28 d. Vyriausybės dekretu Nr. 472/2017 dėl sutarčių, susijusių su kelionių 

paslaugomis, pirmiausia dėl sutarčių, susijusių su kelionės paslaugų paketais ir susijusių kelionės 

paslaugų rinkiniais, galima susipažinti naudojantis šia nuoroda: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.7. Informacija apie sutartis, kurias sudaro vežėjas, kelionės paslaugų paketų platintojui internetu 

parduodantis bilietą į vieną pusę 

mailto:info@colonnade.hu
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Jei po to, kai pasirinkote kelionės paslaugas ir už jas sumokėjote, savo kelionei arba atostogoms 

užsisakysite daugiau Mūsų bendrovės siūlomų kelionės paslaugų, Jūs NEGALĖSITE pasinaudoti 

Atostogų paketui arba Susijusių kelionės paslaugų rinkiniui taikomomis teisėmis pagal Dekretą. 

Todėl Mūsų bendrovė nebus atsakinga už tinkamą tų kelionės paslaugų vykdymą. Kilus problemų, 

kreipkitės į atitinkamą paslaugų teikėją. 

Vis dėlto, jei papildomą kelionę užsisakote ne vėliau kaip per 24 valandas nuo tada, kai gavote 

pirmosios kelionės užsakymo patvirtinimą, „Wizz Tours“ ir kito kelionių paslaugų teikėjo teikiama 

kelionės paslauga laikoma Atostogų paketu, kaip apibrėžta Dekrete. Šiuo atveju „Wizz Tours“ turi 

apsaugą, kad grąžintų Jūsų sumokėtas sumas ir, kai į paketą įtrauktas transportas, kad užtikrintų Jūsų 

repatrijavimą tuo atveju, jei taptų nemoki. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl to Jums nesuteikiama teisė 

į sumokėtų sumų grąžinimą atitinkamo paslaugų teikėjo nemokumo atveju. 

Toliau pateikiama papildoma informacija apie apsaugą nemokumo atveju. 

„Wizz Tours“ pasirūpino apsauga nemokumo atveju, apsidrausdama Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400) – už apsaugą nemokumo atveju atsakingame subjekte. 

Jei dėl organizatoriaus nemokumo atsisakoma suteikti paslaugas, Keleiviai gali kreiptis į šį subjektą 

arba, kai taikytina, į kompetentingą instituciją (Budapest Főváros Kormányhivatala, adresas: 1056 

Budapest, Váci utca 62-64.; el. paštas idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, telefonas 06-1-328-5862). 

Pastaba: į šios apsaugos nemokumo atveju taikymo sritį nepatenka šalių, kurios nėra „Wizz Tours“, 

sutartiniai santykiai, kurie gali būti tinkamai vykdomi nepaisant „Wizz Tours“ nemokumo. 

Su 2017 m. gruodžio 28 d. Vyriausybės dekretu Nr. 472/2017 dėl sutarčių, susijusių su kelionių 

paslaugomis, pirmiausia dėl sutarčių, susijusių su kelionės paslaugų paketais ir susijusių kelionės 

paslaugų rinkiniais, galima susipažinti naudojantis šia nuoroda: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

10. ORO TRANSPORTAS 

10.1. Oro transporto keleivių taisyklės taikomos visiems vežimo oro transportu atvejams. 

„Wizz Tours“ vežėjų atsakomybę reguliuoja ir riboja i) 1929 m. Varšuvos tarptautinė konvencija 

dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo, ii) 1999 m. Monrealio 

tarptautinė konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oro transportu taisyklių suvienodinimo ir 

iii) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras 

kompensavimo ir pagalbos Keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba 

atidėjimo ilgam laikui atveju. 

10.2. Laikydamiesi oro transportui taikomų tarptautinių reikalavimų, vežėjas ir „Wizz Tours“ 

pasilieka teisę keisti skrydžio išvykimo datą, maršrutą, vietą, kelionės kryptį, persėdimo 

galimybes, vežėją, orlaivio tipą ir bet kuriuos tarpinius nusileidimus. Keleivis aiškiai pripažįsta, 

kad visa pirmiau pateikta su oro transportu susijusi informacija pateikiama tik informavimo 

tikslais. 

10.3. „Wizz Tours“ neatsako už galimus vėlavimus, skrydžių, tvarkaraščių, lėktuvų tipų arba oro 

linijų pasikeitimus. Jei vežėjas pakeičia skrydžio išvykimo datą, maršrutą, vietą, kelionės kryptį, 

persėdimo galimybes, vežėją, orlaivio tipą arba bet kurį tarpinį nusileidimą, „Wizz Tours“ kaip 

įmanoma greičiau apie tai praneša Keleiviui. 
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10.4. Skrydžio bilietų pardavimo atveju Keleivis pripažįsta tai, kad vežėjo sąlygos bus laikomos 

Sutarties sąlygų dalimi, ir kad vežėjo sąlygos turės viršenybę. Kai yra sudaroma Kelionės sutartis, 

Keleivis yra informuojamas apie vežėjo sąlygas. Visais atvejais „Wizz Tours“ taiko vežėjo 

mokėjimo sąlygas. Aiškiai nurodoma, kad pagal vežėjo sąlygas Keleivio atliekami pakeitimai ir 

atšaukimas gali būti negalimi arba dėl jų atitinkamai gali būti taikomas didesnis pakeitimo arba 

atšaukimo mokestis.  

10.5. Pamesto arba pažeisto bagažo atveju apie pažeidimą arba pametimą iš karto po atvykimo 

turi būti informuojamas oro uosto Radinių skyrius. Turi būti gaunama tokį atvejį liudijanti pažyma, 

reikalinga tolimesnėms deryboms su vežėju. Nesant tokios pažymos, vežėjas gali atsisakyti 

kompensuoti pažeidimą arba pametimą. Skundai vežėjui turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7 

dienas nuo grįžimo. 

„Wizz Tours“ neatsako už pamestą arba pažeistą bagažą – šiais klausimais pretenzijos turi būti 

teikiamos vežėjui. 

11. VIEŠBUČIAI IR APGYVENDINIMAS 

11.1. „Wizz Tours“ ir jos pasitelkti Paslaugų teikėjai visada siekia suteikti būtent tokias 

paslaugas, kokias Keleivis užsisakė iš pat pradžių. Vis dėlto galimi tam tikri ad hoc pakeitimai. 

11.2. Tuo atveju, jei viešbutis yra perpildytas, „Wizz Tours“ turi teisę pakeisti rezervuotą 

viešbutį. „Wizz Tours“ suteikia apgyvendinimą į pirmiau rezervuotą viešbutį panašiame 

viešbutyje. Be to, „Wizz Tours“ neprivalo vykdyti kitų nuo viešbučių priklausančių reikalavimų, 

kurie nėra nurodyti Interneto svetainėje (pavyzdžiui, kambarys su vaizdu į jūrą arba kambariai 

vienas šalia kito). 

11.3. Kai kurie Interneto svetainėje nurodyti viešbučiai skiria pagrindinį pastatą, priestatus ir 

vasarnamio tipo namelius arba vasarnamio tipo kambarius viešbučio komplekse. Laikoma, kad 

panašaus stiliaus kambarius pagrindiniame pastate, priestate ir vasarnamiuose Paslaugų teikėjas 

siūlo už tą pačią kainą ir kad šie kambariai yra tokios pat vertės. Rinktis apgyvendinimą 

pagrindinio pastato arba priestato kambariuose keleiviai gali tik jei tai nurodyta Interneto 

svetainėje. Tokiu atveju „Wizz Tours“ suteikia sulygto tipo kambarį. 

11.4. Į specialių paketų pasiūlymus gali būti įtraukti viešbučiai, kurių Interneto svetainėje nėra 

tarp standartinių viešbučių. Tokių viešbučių rezervacijai taip pat taikomos šios Kelionės sutarties 

bendrosios sąlygos. 

11.5. Keleiviai turi atkreipti dėmesį į tai, kad vasaros sezonu dėl poilsiautojų gausos kambario 

su vaizdu į jūrą užsakymai priimami tik atskirais atvejais, net jei sumokama priemoka. Tuo atveju, 

jei kambarys su vaizdu į jūrą nesuteikiamas, priemoka grąžinama iš karto po Atostogų paketo arba 

Susijusių kelionės paslaugų rinkinio pabaigos. 

 

12. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS 

12.1. Keleivis turi teisę pateikti skundą dėl to, kad užsakyta paslauga nebuvo suteikta ir (arba) 

buvo suteikta netinkamos kokybės. Šie skundai nedelsiant perduodami vietos Paslaugų teikėjui. 
Nusiskundimas turi būti tuojau pat pašalinamas ir prireikus už jį turi būti atlyginama. Jei Keleivis 

nesutinka su tuo, kaip sprendžiamas skundas, arba jei skundo nedelsiant išnagrinėti neįmanoma, 

skundą ir Keleivio poziciją reikia skubiai užregistruoti, atitinkamus dokumentus turi pasirašyti 

Keleivis ir vietos Paslaugos teikėjas, o jų kopija turi būti pateikiama Keleiviui.  

12.2. Jei Keleivis ir vietos Paslaugos teikėjas neturi galimybių išspręsti problemos tuojau pat, 

Keleivis Interneto svetainėje nurodytu numeriu turėtų susisiekti su „Wizz Tours“ klientų 

aptarnavimo tarnyba, kuri suteiks tolimesnę pagalbą. Po Atostogų paketo arba Susijusių kelionės 
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paslaugų rinkinio pabaigos Keleiviai skundą gali teikti adresu customerservice@wizztours.com ir 

skundas bus tinkamai išnagrinėtas. Keleiviai turi nurodyti savo „Wizz Tours“ užsakymo numerį, 

užsakymo nuorodą, kelionės datas ir išsamiai aprašyti nusiskundimą.  Keleivis atsako už žalą, 

atsiradusią dėl vėlavimo pranešti apie nusiskundimą. Keleivio prieštaravimai turi būti pateikiami 

bendrovei „Wizz Tours“ per 30 dienų nuo kelionės pabaigos, paskui ši teisė prarandama. Šis 

terminas ir teisinės teisių praradimo pasekmės taip pat taikomos skundų pateikimui. Į skundą 

„Wizz Tours“ raštu atsako per 30 dienų nuo jo gavimo dienos. Jei skundas atmetamas, Keleivis 

nuo 2017 m. sausio 1 d. pirmiausia gali kreiptis į regionines apskrities tarnybas (kontaktinė 

informacija teikiama adresu http://jarasinfo.gov.hu), nes 2016 m. gruodžio 31 d. Vengrijos 

Nacionalinė vartotojų apsaugos institucija nustojo veikti. Šios Nacionalinės vartotojų apsaugos 

institucijos teisių perėmėja yra Vengrijos Nacionalinio vystymosi ministerija (šiose Kelionės 

sutarties bendrosiose sąlygose pateikiamas adresas: 1011 Budapest, Fő utca 44-50, centrinės pašto 

dėžutės adresas 1440 Budapest, Pf. 1, http://www.kormany.hu/ com / natural-dEVELOPMENT-

Ministry). 

12.3. Atkreipkite dėmesį į tai, kad asmens duomenys (vardas ir pavardė, adresas, telefono 

numeris) ir gyvenamoji vieta neatskleidžiami trečiosioms šalims, net ir skubiais atvejais, nebent 

atitinkamas Keleivis raštu paprašo, kad „Wizz Tours“ juos atskleistų siekdama apsaugoti Keleivio 

asmens teises. Su šiais prašymais susijusias išlaidas apmoka Keleivis. Prieš išvykdami, apie savo 

kelionę praneškite artimiesiems. 

12.4. Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio metu Keleiviai savo bagažu ir 

vertingais daiktais turi rūpintis patys. „Wizz Tours“ neatsako už lėktuvuose, autobusuose, 

automobiliuose, laivuose, viešbučiuose ar kitose transporto priemonėse, apgyvendinimo ar 

paslaugų suteikimo vietose paliktą bagažą ir vertingus daiktus, nebent jie paliekami dėl Mūsų arba 

Kelionės teikėjo aplaidumo. 

12.5. Keleivis tiesiogiai atsako už Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio 

metu jo paties veiksmų trečiosioms šalims sukeltą žalą. 

13. PASŲ, VIZŲ, MUITINĖS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS TAISYKLĖS 

13.1. Pasams ir vizoms taikomos taisyklės gali keistis, todėl Keleivis, prieš pateikdamas Mums 

užsakymą, bet būtinai likus pakankamai laiko iki Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų 

rinkinio pradžios, atitinkamoje ambasadoje turėtų išsiaiškinti taikomas sąlygas. Keleivis atsako už 

tai, kad su savimi turėtų galiojantį pasą arba kitą kelionės dokumentą ir, jei reikia, vizą. Svarbu 

atminti tai, kad būtina gauti vizas, skirtas visiems Keleivio kelionės tranzito taškams, kuriuose gali 

būti reikalaujama vizų. Vizai gauti dažnai prireikia laiko, todėl Keleiviui patariama dėl jos kreiptis 

likus pakankamai laiko iki susijusio skrydžio išvykimo datos. „Wizz Tours“ neprisiima 

atsakomybės ir neatsako už klientus, kurie neturi reikiamų dokumentų, kad galėtų atvykti į kurią 

nors iš Interneto svetainėje nurodytų šalių, iš jų išvykti arba keliauti per jas tranzitu.  

13.2. Kiekvienoje kelionės tikslo vietoje taikomi savi su atvykimo formalumais, skiepais ir kitais 

sveikatos klausimais susiję reikalavimai – jie gali skirtis ir atsižvelgiant į Keleivio pilietybę. 

Keleivis atsako už tai, kad iš atitinkamos Interneto svetainėje nurodytos atvykimo, išvykimo arba 

tranzito šalies ambasados gautų informaciją apie visus susijusius reikalavimus. Prireikus 

turėtumėte pasikonsultuoti su kvalifikuotu sveikatos specialistu. Dėl šių oficialių reikalavimų 

nesilaikymo kilę incidentai nebus laikomi patenkančiais į „Wizz Tours“ atsakomybės taikymo 

sritį. Todėl „Wizz Tours“ rekomenduoja Jums išsiaiškinti įvairius pasirinktai kelionės tikslo arba 

tranzito šaliai taikomus formalumus ir sužinoti, kiek laiko prireiks, kad visus susijusius veiksmus 

būtų galima atlikti iki išvykimo dienos. 

14.  ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS 

14.1. Bendrosios nuostatos 
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14.1.1. Mes nesame atsakingi už dėl Kelionės sutarties nevykdymo arba netinkamo 

vykdymo atsiradusią žalą, jei nevykdymas arba netinkamas vykdymas buvo sąlygotas ne 

Mūsų pačių veiksmų arba Mūsų pasitelkto Kelionės teikėjo veiksmų. 

14.1.2. Mes jokiu būdu nesame atsakingi už bet kokią žalą, nuostolius arba pretenzijas dėl 

bet kokio nevykdymo arba netinkamo vykdymo, kuris susietinas su i) Jumis arba 

asmeniu, kuris Jums suteikė teises ir (arba) ii) trečiąja šalimi, kuri nėra susijusi su 

sutartyje numatytų paslaugų teikimu, ir kurio nebuvo galima numatyti arba išvengti. Mes 

taip pat atleidžiami nuo atsakomybės, jei Keleivio mirties arba sveikatos sutrikdymo 

atveju dėl jam skirtos kompensacijos kreipiasi ne Keleivis, bet kitas asmuo.  

14.1.3. Jei galiojančiuose teisės aktuose nenurodyta kitaip, atsakome tik už tinkamai 

įrodytą žalą ir bet kokiu atveju neatsakome už negautą pelną ir netiesioginius nuostolius.  

 

14.1.4. Jei taikytinose tarptautinėse konvencijose (įskaitant, bet ne tik, Monrealio 

konvenciją) arba imperatyviosiose taikytinų teisės aktų nuostatose nenurodyta kitaip, 

Mūsų sutartinė, deliktinė arba kitokia atsakomybė negali viršyti įrodytos žalos dydžio ir 

būti didesnė nei dviguba Bendros kainos suma.   

 

14.1.5. Keliaujant oro transportu arba jūra, Jūsų kelionei gali būti taikomos tam tikrų 

tarptautinio vežimo oru arba jūra konvencijų (pavyzdžiui, Varšuvos konvencijos, 

Monrealio konvencijos arba Atėnų konvencijos) nuostatos ir jose nustatyti apribojimai. 

Nepažeidžiant kitų šio punkto nuostatų, organizuojant Jūsų Atostogų paketą arba 

Susijusių kelionės paslaugų rinkinį, Mūsų atsakomybei taikomos bet kurios taikytinos 

tarptautinės konvencijos, įskaitant, bet ne tik, Monrealio konvenciją, nuostatos ir joje 

nustatyti apribojimai. Atostogų paketo arba Susijusių kelionės paslaugų rinkinio paslaugų 

dalį teikiant Kelionės teikėjams, Mūsų naudai Jums taip pat bus taikomos atitinkamo 

Kelionės teikėjo sąlygos.  

 

14.1.6. „Wizz Tours“ jokiais atvejais neatsako už dėl bet kokių Užsakovo veiksmų ir 

(arba) neveikimo Keleivio patirtus bet kokius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius ir 

(arba) žalą. 

14.1.7. Keleivis atsako už visą Kelionės paslaugų sutarties metu jo paties trečiosioms 

šalims sukeltą žalą. Grėsmingai arba neteisėtai besielgiančiam (pavyzdžiui, nuo alkoholio 

apsvaigusiam) Keleiviui gali būti neleidžiama keliauti arba dalyvauti programoje ir todėl 

„Wizz Tours“ neatsako už jokią žalą. 

14.2. Interneto svetainės veikimas 

14.2.1. „Wizz Tours“ teikia Interneto svetainę tokią, kokia ji yra, ir deda pagrįstas 

pastangas vykdyti jos techninę priežiūrą ir užtikrinti jos veikimą, tačiau nesuteikia jokių 

garantijų ir neatsako už bet kokius tiesiogiai arba netiesiogiai dėl Interneto svetainės 

veikimo, techninio veiklos sutrikimo, paslaugų neprieinamumo, sistemos ar interneto 

svetainės funkcionalumo patirtus arba su tuo susijusius nuostolius arba žalą.  

14.2.2. „Wizz Tours“ savo Interneto svetainėje skelbia įvairią informaciją apie trečiųjų 

šalių teikiamus ir siūlomus produktus ir paslaugas, bet neprisiima atsakomybės už tokių 

pasiūlymų informacijos tikslumą, išsamumą ir naujinimą bei neteikia susijusių garantijų. 

Kai kuri informacija kartkartėmis keičiasi ir ją galima patikrinti tik užsakymo metu.  

14.3. Nenugalima jėga (force majeure) 
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14.3.1. Jei šiose Bendrosiose sąlygose nenurodyta kitaip, dėl nenugalimos jėgos (įskaitant, 

bet ne tik, politinius, ekonominius neramumus arba nestabilumą, kurie gali turėti 

neigiamos įtakos saugumui), atsiranda trūkumų, susijusių su i) Kelionės sutarties 

vykdymu arba ii) Interneto svetainės veikimu, įskaitant, bet ne tik, su rezervacijomis ir 

patvirtinimais susijusius trūkumus, „Wizz Tours“ ir (arba) „Wizz Air Group“ bendrovės 

yra atleidžiamos nuo teisinės atsakomybės už šiuos trūkumus ir nuo atsakomybės už bet 

kokią tiesioginę arba netiesioginę žalą, kurią Keleivis galėjo patirti dėl šios nenugalimos 

jėgos.  

14.4. Pranešimas apie pretenziją 

14.4.1. Nepažeidžiant taikytinų tarptautinių konvencijų, kai pretenzijos reiškiamos ne dėl 

sveikatos sužalojimo, „Wizz Tours“ jokiu būdu neatsako už pretenzijas, nebent apie 

pretenziją Mums pranešama raštu per dvylika (12) mėnesių nuo užsakymo dienos. 

15. DRAUDIMAS 

15.1. „Wizz Tours“ primygtinai rekomenduoja Keleiviui sudaryti kelionės draudimo sutartį, 

pirmiausia dėl to, kad galimos aplinkybės, kuriomis „Wizz Tours“ ir (arba) Kelionės teikėjas 

nebus atsakingi.  

15.2. „Wizz Tours“ informuoja Keleivį apie siūlomus kelionės draudimo produktus (pavyzdžiui, 

nelaimingų atsitikimų, ligų, bagažo draudimą ir kelionės atšaukimo draudimą) ir nurodo esminius 

minėtų draudimo sutarčių elementus (rizikas, kurias apima kelionės atšaukimo draudimas, ir 

mokėtinas draudimo įmokas). 

15.3. Keleiviui pageidaujant įsigyti kelionės draudimą per Interneto svetainę, Keleivis sudaro 

sutartį tiesiogiai su draudimo bendrove, kurios nustatytos sąlygos bus taikomos šiai konkrečiai 

draudimo sutarčiai. Draudimo bendrovės sąlygas „Wizz Tours“ skelbia Interneto svetainėje. Taip 

Keleiviui užtikrinama galimybė sužinoti sąlygas iš anksto, prieš pasirašant draudimo sutartį. Todėl 

Keleivis gauna išsamią, aiškią ir lengvai suprantamą informaciją apie sutarties turinį ir visą 

reikiamą informaciją apie susijusias sąlygas. Paskelbtos kelionės draudimo ir kelionės atšaukimo 

draudimo sąlygos bus draudimo sutarties dalis. 

15.4. Kelionės atšaukimo draudimą galima sudaryti tik Atostogų paketo arba Susijusių kelionės 

paslaugų rinkinio užsakymo metu. Kelionės atšaukimo draudimas įsigalioja nuo Kelionės sutarties 

sudarymo, o bendrasis kelionės draudimas – Kelionės sutartyje nurodytu metu, bet abiem atvejais 

ne anksčiau, nei bendrovei „Wizz Tours“ sumokamas draudimo mokestis. 

15.5. Kelionės atšaukimo draudimo mokestis yra nurodytas kelionės atšaukimo draudimo 

sutartyje. Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais draudimo bendrovė nustato, ar Keleivis turi 

teisę į pinigų grąžinimą. 

15.6. „Wizz Tours“ pareiškia, kad jos finansinę garantiją teikia „QBE Insurance (Europe)“ 

Vengrijos filialas. 

 

  

SUSITARIMO VISUMA IR ATSKYRIMO IŠLYGA 

15.7. Jei bet kuriuo metu bet kuri šių Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų dalis (įskaitant vieną 

arba daugiau šių Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų punktų, arba bet kurį vieno arba kelių šių 

punktų papunktį, pastraipą arba dalį) dėl bet kokios priežasties vadovaujantis galiojančiais teisės 

aktais yra laikoma arba tampa niekine arba neįgyvendinama, ši dalis nebelaikoma šių Kelionės 

sutarties bendrųjų sąlygų dalimi, bet tai neturi poveikio arba neigiamos įtakos likusių Kelionės 

sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų galiojimui ir (arba) vykdytinumui.  
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16. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ KEITIMAS 

16.1. „Wizz Tours“ pasilieka teisę kartkartėmis be išankstinio pranešimo keisti arba atnaujinti 

šias Kelionės sutarties bendrąsias sąlygas. Vengrijos 2013 m. įstatymo V dėl civilinio kodekso 

6:63 skirsnio 5 dalis ir 6:67 skirsnio 3 dalis netaikomos. Aktuali Kelionės sutarties bendrųjų sąlygų 

redakcija pateikiama Interneto svetainėje bet kokių pakeitimų įsigaliojimo datą. Atostogų paketui 

arba Susijusių kelionės paslaugų rinkiniui taikomos užsakymo metu galiojančios Kelionės 

sutarties bendrosios sąlygos. 

17. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA 

17.1. Jei tarptautinėse konvencijose arba imperatyviosiose galiojančių teisės aktų nuostatose 

nenurodyta kitaip: 

a) šioms Kelionės sutarties bendrosioms sąlygoms ir bet kokiam (Jūsų ir (arba) Jūsų bagažo) vežimui, 

kurį Mes įsipareigojame Jums suteikti, taikomi Vengrijos teisės aktai; ir 

b) bet kokiam su šiuo vežimu susijusiam arba dėl šio vežimo kilusiam Jūsų ir Mūsų ginčui taikoma 

neišimtinė Vengrijos teismų jurisdikcija. Neišimtinė jurisdikcija reiškia, kad ieškinį Mūsų atžvilgiu 

galite pareikšti taip pat jurisdikcijoje, kuri nepriklauso Vengrijos teismams. 


