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Preambula 

 

Wizz Tours Ltd. (turpmāk tekstā “Wizz Tours”), sabiedrība ar ierobežotu atbildību un reģistrācijas numuru: 

01-09-205337, reģistrētā adrese: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Hungary, PVN maksātājā 

reģistrācijas numurs 25194841-2-43, tūrisma operatora reģistrācijas numurs U-001643, publicē šos 

Vispārīgos ceļojumu noteikumus un nosacījumus.   

1. DEFINĪCIJAS 

ZVANU CENTRS: pa tālruni nodrošināta klientu apkalpošana; aktuālie tālruņa numuri ir norādīti 

Tīmekļa vietnē.  

LĪGUMA NOSACĪJUMI: Ceļojuma līguma noteikumi, proti, (i) apstiprinājums, (ii) šie Vispārīgie 

ceļojumu noteikumi un nosacījumi un (iii) Privātuma politika. 

APSTIPRINĀJUMS: (i) pasažierim izdots dokuments, kas apstiprina Kompleksā ceļojuma vai Saistītā 

ceļojumu pakalpojuma rezervējumu, vai (ii) dokuments, ko Wizz Tours izdod pasažierim, apstiprinot 

jebkādas pasažiera pieprasītas izmaiņas šādā rezervējumā. Apstiprinājumā ir ietverts pasažiera vārds 

un informācija par lidojumu, naktsmītnēm un citiem pakalpojumiem, kā arī norādes uz Līguma 

noteikumiem un citu būtisku informāciju. Ja rezervējums tiek veikts ar Zvanu centra starpniecību, jums 

tiks nodrošināts rezervējuma kods, un jums pa faksu, e-pastā vai pa pastu tiks nosūtīts apstiprinājums. 

(CEĻOJUMA) LĪGUMS: starp Jums un Wizz Tours noslēgtais līgums par ceļojumu atbilstīgi Līguma 

nosacījumiem, uz kuru pamata mēs organizējam jūsu aviopārvadājumu no izlidošanas vietas līdz 

galamērķiem, jūsu naktsmītnes un/vai citus pakalpojumus.  

VISPĀRĪGIE CEĻOJUMU NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI: noteikumi, kas tiek piemēroti jūsu 

izvēlētajam Kompleksajam ceļojumam vai Saistītajam ceļojumu pakalpojumam atbilstīgi šiem 

Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem. 

CITI PAKALPOJUMI: jebkādi citi pakalpojumi papildus Kompleksajā ceļojumā vai Saistītajā 

ceļojumu pakalpojumā iekļautajam lidojumam un/vai naktsmītnēm, jo īpaši Dekrēta 2. punkta 9. c) un 

d) apakšpunktā noteiktie ceļojumu pakalpojumi.  

KOMPLEKSAIS CEĻOJUMS vai SAISTĪTAIS CEĻOJUMU PAKALPOJUMS: Ceļojuma līguma 

priekšmets, proti, kompleksais ceļojums vai saistītais ceļojumu pakalpojums, kurā ietilpst lidojums un 

naktsmītnes un/vai citi pakalpojumi, kas izriet no Dekrēta un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 

(ES) 2015/2302 (2015. gada 25. novembris) par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu 

pakalpojumiem, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 

2011/83/ES un atceļ Padomes Direktīvu 90/314/EEK, ar atbilstošajiem grozījumiem. 

PASAŽIERIS, JŪS, JŪSU vai JUMS: persona, kas Apstiprinājumā norādīta kā pasažieris un kurai ar 

mūsu piekrišanu tiek nodrošināts Kompleksais ceļojums. 

PRIVĀTUMA POLITIKA: mūsu Tīmekļa vietnē publicētā politika, kas nosaka personas datu, kuru Jūs 

vai Rezervējuma veicējs ir nodevis Wizz Tours, apstrādes kārtību. 

DEKRĒTS: 2017. gada 28. decembra Valdības dekrēts Nr. 472/2017 par līgumiem saistībā ar ceļojumu 

pakalpojumiem, jo īpaši līgumiem saistībā ar kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu 

pakalpojumiem, ar atbilstošajiem grozījumiem. 
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REZERVĒJUMA VEICĒJS: vismaz 18 gadus veca fiziska persona vai juridiska persona, kura rīkojas 

kā Pasažiera pārstāvis un veic rezervējumu savā un/vai citu pasažieru vārdā un labā, un kura uzņemas 

saistības, kas atrunātas 4.1.3–4.1.6 punktā. Rezervējuma veicējs ir arī jebkura fiziska vai juridiska 

persona, kura maksā Apstiprinājumā norādīto Kopējo maksu. 

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS vai CEĻOJUMA PIEDĀVĀTĀJS: piegādātājs kā trešā persona, kas 

piedāvā Kompleksajā ceļojumā vai Saistītajā ceļojumu pakalpojumā iekļautos pakalpojumus. 

KOPĒJĀ MAKSA: visu Wizz Tours jums piedāvāto pakalpojumu kopējā cena, kurā ietilpst maksa par 

aviopārvadājumu, naktsmītnēm un Citiem pakalpojumiem atbilstīgi šo Vispārīgo ceļojumu noteikumu 

un nosacījumu 6.4. punktam. 

TĪMEKĻA VIETNE: www.wizztours.com   

MĒS, MŪSU, MŪSU PAŠU, MUMS vai Wizz Tours: Wizz Tours Ltd. (kā minēts iepriekš) uzņēmuma 

darbinieki, apkalpes personāls un pārstāvji.  

WIZZ TOURS MAKSA PAR ATCELŠANU: maksa, kas Wizz Tours pakalpojumu cenrādī norādītajā 

apjomā jāmaksā Pasažierim vai Rezervējuma veicējam par Kompleksā ceļojuma atcelšanu atbilstīgi šo 

Vispārīgo ceļojumu noteikumu un nosacījumu 8.2. punktam. 

WIZZ TOURS PAKALPOJUMU CENRĀDIS: Tīmekļa vietnē pieejamais saraksts, kurā norādītas 

maksas par Wizz Tours sniegtajiem pakalpojumiem atbilstīgi šiem Vispārīgajiem ceļojumu 

noteikumiem un nosacījumiem. 

2. PIEMĒROJAMĪBA 

2.1. Vispārīgie noteikumi  

2.1.1. Šie Vispārīgie ceļojumu noteikumi un nosacījumi ir daļa no Ceļojuma līguma tādā redakcijā, 

kas ir spēkā Apstiprinājuma izsniegšanas datumā.  

2.1.2. Papildus šiem Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem katrs Pakalpojumu 

sniedzējs var piemērot savus noteikumus un nosacījumus, kas attiecas uz to piedāvātajiem 

produktiem un pakalpojumiem. Pirms darījuma noslēgšanas ar mums pārliecinieties, ka esat 

iepazinies ar šiem Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem, kā arī ar attiecīgā 

Pakalpojumu sniedzēja nodrošināto pakalpojumu noteikumiem un nosacījumiem. Pēc 

pieprasījuma mēs varam nodrošināt jebkādu atbilstīgo Pakalpojumu sniedzēju noteikumu un 

nosacījumu kopijas.  

2.2. Tiesiskā pretruna   

2.2.1. Ja kāds noteikums šajos Vispārīgajos ceļojumu noteikumos un nosacījumos ir pretrunā 

piemērojamo likumu imperatīvajām normām, tiek piemērotas šīs imperatīvās normas. Šādā 

gadījumā visi citi šo Vispārīgo ceļojumu noteikumu un nosacījumu punkti joprojām ir spēkā un 

piemērojami.  

3. CEĻOJUMA LĪGUMS 

3.1. Ceļojuma līguma noslēgšana un tā saturs 

3.1.1. Ceļojuma līgums ir noslēgts, kad ir samaksāta Kopējā maksa un ir izsniegts Apstiprinājums.  

3.1.2. Wizz Tours darbojas kā Tīmekļa vietnē vai ar Zvanu centra starpniecību rezervēto Komplekso 

ceļojumu vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu organizētājs. 

http://www.wizztours.com/
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3.1.3. Lai iegādātos Komplekso ceļojumu vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu no Wizz Tours, 

nepieciešams piekrist šiem Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem.  

3.2. Apstiprinājums 

3.2.1. Apstiprinājums apliecina, ka starp jums un mums ir noslēgts Ceļojuma līgums.  

3.2.2. Ja jūs savā rezervējumā veicat izmaiņas, kas ir atļautas šajos Vispārīgajos ceļojumu noteikumos 

un nosacījumos, mēs jums izsniegsim jaunu Apstiprinājumu kā piekrišanu šīm izmaiņām. Šādā 

gadījumā no jauna izdotais Apstiprinājums kļūst par Ceļojuma līguma daļu. 

3.2.3. Jūs varat pieprasīt, lai jūsu Apstiprinājums vai rezervējuma kods tiktu aizvietots (nosūtīts 

atkārtoti), sazinoties ar mūsu Zvanu centru. Par šo pakalpojumu Wizz Tours var ieturēt maksu.  

4. REZERVĒJUMS 

4.1. Vispārīgie noteikumi 

4.1.1. Rezervējumu var veikt Tīmekļa vietnē vai ar Zvanu centra starpniecību. 

4.1.2. Jums vai nu personīgi, vai arī ar Rezervējuma veicēja starpniecību ir jānorāda atbilstoša 

kontaktinformācija (fiksētās tālruņa līnijas / mobilā tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai mēs 

varētu jebkurā laikā sazināties ar jums. Jūs esat atbildīgs par visu datu pareizu norādīšanu, kā 

arī piekļuvi norādītajam e-pastam un regulāru tā caurskatīšanu. Jūs esat atbildīgs par pareizu 

tālruņa numuru, tostarp valsts un reģiona kodu, norādīšanu, kā arī savu sasniedzamību jebkurā 

laikā pa vismaz vienu no jūsu rezervējuma veikšanas laikā norādītajiem tālruņiem. Wizz Tours 

neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies no jūsu nespējas ievērot šīs prasības. 

4.1.3. Ja Rezervējuma veicējs nav pasažieris, tiek uzskatīts, ka Rezervējuma veicējs rezervējumā 

iekļauto pasažieru vārdā ir apņēmies ievērot šos Vispārīgos ceļojumu noteikumus un 

nosacījumus.  

4.1.4. Papildus, ja Rezervējuma veicējs nav pasažieris un viņa/viņas kontaktinformācija ir norādīta 

jūsu rezervējumā, jūs piekrītat, ka Rezervējuma veicējs:  

(a) ir atbildīgs par visu ar rezervējumu saistīto paziņojumu/sarakstes (tostarp par izmaiņām, 

labojumiem un atcelšanu) saņemšanu no mums vai mūsu Pakalpojumu sniedzējiem un atbilstošu 

visu rezervējumā norādīto pasažieru informēšanu; un 

(b) informēs visus rezervējumā iekļautos pasažierus par jebkuriem paziņojumiem, ko Wizz 

Tours nosūta Rezervējuma veicējam un kuri skar rezervējumu un Komplekso ceļojumu vai 

Saistīto ceļojumu pakalpojumu. 

 

Turklāt jūs apliecināt, ka, ja vien neesat mums devuši citus norādījumus, mēs esam tiesīgi 

uzskatīt, ka visi pasažieri ir izteikuši piekrišanu tam, ka Rezervējuma veicējs saņem jebkādu 

naudas atmaksu un attiecīgajos gadījumos arī neparedzētu izdevumu segšanu vai 

kompensācijas, kas pienākas un tiek maksātas saistībā ar attiecīgo rezervējumu. 

4.1.5. Rezervējuma veicējam piekrītot šiem Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem, 

tiek uzskatīts, ka Rezervējuma veicējs ir pilnvarots nodot personas datus un piekrīt, ka jebkādi 

personas dati tiek mums nodoti Privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem.  Rezervējuma 

veicējam sniedzot mums šo kontaktinformāciju un/vai jums sniedzot atļauju Rezervējuma 

veicējam rīkoties jūsu vārdā, jūs piekrītat, ka mēs šo kontaktinformāciju izmantosim turpmākajā 

saziņā starp Rezervējuma veicēju un mums vai Pakalpojumu sniedzēju. Lūdzu, pārliecinieties, 

ka Rezervējuma veicēja kontaktinformācija mums tiek nodota ar Rezervējuma veicēja 

piekrišanu un ka šie dati ir pareizi, kā arī nekavējoties informējiet mūs par šīs 

kontaktinformācijas izmaiņām. Pasažieris un/vai Rezervējuma veicējs ir pilnībā atbildīgs par 



 

4 

 

personas datu sniegšanu saskaņā ar šiem Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un 

nosacījumiem.  

4.1.6. Ja rezervējumu veic trešā persona (tajā skaitā rezervēšanas sistēmas), šāda trešā persona 

(piemēram, ceļojumu aģents) rīkojas kā Rezervējuma veicējs un uzņemas visas tiesības un 

pienākumus rezervējumā iekļauto pasažieru vārdā. Rezervējuma veicēja pienākums ir 

nodrošināt jums visu informāciju par jūsu rezervējumu (tostarp, bet ne tikai, par kopējās cenas 

sastāvdaļām un to atbilstošajām summām). 

4.1.7. Jūsu pienākums ir mums sniegt savu vārdu un uzvārdu tā, kā šī informācija ir norādīta jūsu 

ceļošanas dokumentā, kas tiks izmantots ceļojuma laikā. Pretējā gadījumā jums var būt jāmaksā 

maksa par pasažiera vārda maiņu, kuras apmēru var uzzināt Tīmekļa vietnē vai ar mūsu Zvanu 

centra starpniecību. 

4.1.8. Veicot rezervējumu, pasažieris nepārprotami apliecina, ka ir iepazinies, izprot un piekrīt 

Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem un ka ir saņēmis atsevišķu informāciju 

par līguma nosacījumiem, kas būtiski atšķiras no piemērojamiem likumiem un ierastajiem 

līgumu noteikumiem, tostarp jo īpaši, bet ne tikai, no noteikumiem attiecībā uz kompensāciju 

par zaudējumiem, atcelšanu un tiesību ievērošanu, un pasažieris rezervēšanas laikā 

nepārprotami izsaka piekrišanu šiem nosacījumiem. 

4.1.9. Mēs vēršam uzmanību uz faktu, ka gadījumā, ja līgums tiek noslēgts Tīmekļa vietnē, mēs pirms 

Ceļojuma līguma noslēgšanas nodrošinām pasažierim iespēju pilnībā iepazīties ar Vispārīgajiem 

ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem un saņemt informāciju, kuru pieprasa piemērojamie 

likumi par elektronisku līgumu noslēgšanu. 

5. PASAŽIERA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pasažierim ir pienākums samaksāt Kopējo maksu saskaņā ar Wizz Tours norādījumiem un 

apstiprināt piekrišanu Līguma nosacījumiem. 

5.2. Pasažierim jāievēro Apstiprinājumā norādītā izlidošanas vieta un datums, kā arī atgriešanās 

lidojuma vieta un datums. Pretējā gadījumā visus izdevumus un izmaksas, kas radušās lidojuma 

nokavēšanas un/vai Kompleksā ceļojuma vai Saistītā ceļojumu pakalpojuma nokavēšanas vai 

samazinājuma rezultātā, būs jāsedz pasažierim.  

5.3. Ja Kompleksajā ceļojumā vai Saistītajā ceļojumu pakalpojumā ietilpst lidojumu biļetes, jūs 

piekrītat, ka attiecīgās aviosabiedrības noteikumi un nosacījumi kļūst par daļu no Ceļojuma 

līguma. Aviosabiedrības patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt lidojumu laiku un cenu. 

Wizz Tours informēs pasažieri par mainītajiem izlidošanas laikiem. Katrā gadījumā ir 

piemērojami attiecīgās aviosabiedrības noteikumi, tostarp attiecībā uz maksājumiem, izmaiņām 

un maksām par atcelšanu.  

5.4. Pasažierim un Wizz Tours ir pienākums sadarboties Ceļojuma līguma izpildes gaitā, jo īpaši 

saistībā ar īstermiņa un pēdējā brīža rezervējumiem. Jums nekavējoties jāinformē Wizz Tours par 

izmaiņām jūsu datos, jo īpaši attiecībā uz jūsu kontaktinformāciju (tostarp tālruņa numuriem, e-

pasta adresi) un jebkādām izmaiņām jūsu ceļošanas dokumentā. Jums ir arī pienākums 

pārliecināties, ka rezervēšanas laikā norādāt precīzus personas datus. Ja iepriekš minētās prasības 

netiks ievērotas, pasažieris ir atbildīgs par radītajām sekām. Pasažieris ir pilnībā atbildīgs par to, 

lai tā rīcībā būtu derīgi ceļošanas dokumenti (tostarp, bet ne tikai, ID karte, pase, vīzas, 

apliecinājumi par bērniem utml.). 

5.5. Pasažierim ir arī pienākums pārliecināties, ka ceļošanas dokumentā norādītais vārds sakrīt ar 

vārdu, kas norādīts pasažiera rezervējuma Apstiprinājumā, pretējā gadījumā pasažierim var tikt 

atteikts ceļojums un apdrošināšana var uz to neattiekties. Ja pēc Kompleksā ceļojuma vai Saistītā 

ceļojumu pakalpojuma rezervēšanas, bet pirms ceļošanas kāda no pasažieri pavadošajām 
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personām maina savu vārdu, piemēram, laulības rezultātā, par to nekavējoties jāinformē Wizz 

Tours, lai varētu tikt veiktas nepieciešamās izmaiņas Kompleksā ceļojuma vai Saistītā ceļojumu 

pakalpojuma dokumentācijā. Par vārda maiņu tiek iekasēta maksa. Maksas apmēru var uzzināt 

oficiālajā Wizz Tours pakalpojumu cenrādī.  

5.6. Turklāt, ja Kompleksajā ceļojumā vai Saistītajā ceļojumu pakalpojumā ietilpst lidojums un jums 

ir nepieciešama īpaša palīdzība, jums ir pienākums 48 stundas pirms lidojuma plānotā izlidošanas 

laika informēt Zvanu centra personālu par jūsu fizisko invaliditāti vai kustību traucējumiem, kā 

arī par palīglīdzekļiem, kas jums ir nepieciešami vai kurus vēlaties pārvadāt, kā arī par jebkurām 

izmaiņām, kas saistītas ar iepriekš minēto informāciju. 

5.7. Personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ceļojuma laikā ir jābūt pieaugušā pavadībā. 

Pakalpojumu sniedzēji var paredzēt citus ierobežojumus un nosacījumus, un dažās valstīs var būt 

stingrāki nosacījumi par šeit minētajiem attiecībā uz nepilngadīgo ceļošanu. Mūsu Tīmekļa vietnē 

par to ir pieejama vispārīga informācija. Attiecīgajos gadījumos ir spēkā attiecīgie noteikumi. 

Minētie izņēmumi ir aprakstīti informācijā par attiecīgo piedāvājumu, un Wizz Tours uzstājīgi 

iesaka pasažieriem pirms rezervējuma apstiprināšanas iepazīties ar attiecīgā Pakalpojumu 

sniedzēja nosacījumiem. Par galamērķa valstī piemērojamo papildu un/vai īpašo nosacījumu 

ievērošanu atbildīgs ir tikai un vienīgi pasažieris. 

5.8. Pasažiera pienākums ir ievērot un cienīt visus atbilstīgos ceļošanas jomas likumus un noteikumus 

(piemēram, attiecībā uz pasēm, muitas procedūrām, ārvalstu valūtām, veselības aprūpes 

noteikumiem utml.), kā arī uzņemošās valsts likumus un tradīcijas. Wizz Tours neuzņemas 

atbildību par jebkādiem zaudējumiem un izmaksām, kas radušās no šo noteikumu pārkāpumiem, 

un šādi no noteikumu pārkāpšanas izrietoši zaudējumi un izmaksas būs jāsedz pasažierim. 

Ceļojuma līguma noslēgšanas laikā Wizz Tours vērš pasažiera uzmanību uz iepriekš minēto 

informāciju — informācija rakstiskā formā ir pieejama Tīmekļa vietnē. Ja pasažieris savas vainas 

dēļ pēc ceļojuma uzsākšanas tiek izslēgts no ceļojuma, jo ir pārkāpis piemērojamos likumus, Wizz 

Tours rīkosies atbilstoši atkāpšanās noteikumiem, respektīvi, pasažieris nevarēs pieprasīt 

samaksātās dalības maksas atmaksu. 

5.9. Piekrītot šiem Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem, pasažieris apzinās, ka 

noteiktos gadījumos šī Kompleksā ceļojuma vai Saistītā ceļojumu pakalpojuma izpildes laikā 

pasažierim ir jākomunicē svešvalodā, kas nav pasažiera dzimtā valoda, vai ka noteikta informācija 

saistībā ar Komplekso ceļojumu vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu tiek sniegta svešvalodā. 

5.10. Ja apdrošināšana netiek iegādāta no Wizz Tours, pasažierim ir pašam jāparūpējas par sevis 

apdrošināšanu. Ja pasažieris nebūs apdrošināts, visi zaudējumi un izmaksas, kas radušās slimības, 

nelaimes gadījuma vai bagāžas bojājumu rezultātā, būs jāsedz pašam pasažierim.   

6. WIZZ TOURS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Wizz Tours patur tiesības mainīt vai atcelt Ceļojuma līgumu, ja iestājušies nepārvaramas varas 

apstākļi, tostarp, bet ne tikai, dabas katastrofas, streiki, karadarbība, valsts varas maiņa, gaisa 

satiksmes kavējumi, noteiktu gaisa satiksmes maršrutu slēgšana, īslaicīga ceļu, dzelzceļa vai gaisa 

satiksmes slēgšana.  

6.2. Wizz Tours nenes atbildību par apkārtējās vides izmaiņām ārkārtas iemeslu rezultātā, kā arī par 

neērtībām vai kaitējumu, kam par iemeslu ir dabas apstākļi. 

6.3. Visas Wizz Tours reklamētās cenas atspoguļo Kopējo maksu, kurā ietverti tirdzniecības nodokļi 

un administratīvās izmaksas. Tomēr Kopējā maksā var nebūt iekļauta ikviena vietējā nodeva, kas 

maksājama uz vietas. Wizz Tours cenšas produkta aprakstos informēt pasažierus par visām 

vietējām maksām, bet tas var nebūt iespējams un tās var periodiski mainīties. Vietējās maksas 

parasti ir, piemēram, vietējie pilsētas vai tūrisma nodokļi, maksa par gaisa kondicionētāju, seifu, 
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televizora tālvadības pulti, spa iespējām, baseina vai pludmales dvieļiem, ikdienas autostāvvietu, 

izklaidēm un aktivitātēm ārpus naktsmītnes, bērnu krēsliņu, bērnu gultiņu, bērnu pieskatīšanas 

pakalpojumu, maltītēm zīdaiņiem, apkalpošanu numurā, mini bāru, TV/satelīttelevīziju, tālruņa 

zvaniem, skatu uz jūru, sauļošanās krēsliem, burbuļvannu, saunu, galda tenisu, biljardu un 

šautriņām. 

6.4. Atbilstīgi Error! Reference source not found. punktam Wizz Tours patur tiesības mainīt Kopējo 

maksu pēc rezervējuma veikšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienas pirms izlidošanas par ne vairāk kā 

8 % no Kopējās maksas, ja Kompleksā ceļojuma vai Saistītā ceļojumu pakalpojuma atsevišķu 

elementu izmaksas neparedzēti mainās. Pēc Apstiprinājuma nosūtīšanas pasažierim jebkāds 

Kopējās cenas palielinājums var attiekties tikai uz transporta izmaksām (degvielu, lidostas 

nodevām un citām transporta izmaksām, kas paredzētas mūsu līgumā ar transporta pakalpojumu 

sniedzēju), piemērojamiem nodokļiem un nodevām, vai arī izrietēt no Kompleksajam ceļojumam 

piemērotā valūtas maiņas kursa svārstībām. 

6.5. Ja Kopējās cenas palielinājums ir mazāks par 2 %, šis palielinājums jums nebūs jāsedz. Mēs liksim 

maksāt Kopējās cenas palielinājumu, ja tas sasniegs vai pārsniegs 2 %. Kad pasažieris ir 

samaksājis Kopējo maksu atbilstīgi piemērojamiem maksājumu noteikumiem, Wizz Tours 

izsniegs un nodos pasažierim visu atbilstīgo ceļojuma dokumentāciju kā Apstiprinājumu:  

6.5.1. Pasažierim tiks nosūtīts Apstiprinājuma e-pasts ar iekļautu rezervējuma numuru un 

informāciju par ceļojumu. Apstiprinājuma e-pasts tiks nosūtīts pēc rezervējuma veikšanas 

tiešsaistē un Kopējās maksas segšanas pilnā apmērā.  

6.5.2. Lūdzu, ievērojiet, ka jums var nākties attiecīgajam Pakalpojuma sniedzējam uzrādīt 

reģistrācijas numuru un/vai Apstiprinājuma e-pastu kā apliecinājumu, ka pasažiera 

rezervējums ir apstiprināts. Wizz Tours iesaka pasažieriem sagatavot Apstiprinājuma e-

pasta izdruku.  

6.5.3. Wizz Tours pasažieriem neizsniedz ne atsevišķas e-biļetes, ne kupons, nedz arī biļetes 

papīra formā. 

6.5.4. Izņēmuma gadījumos, ja pastāv kādi biļešu aprites ierobežojumi ārpus Wizz Tours 

ietekmes, uzņēmums var nespēt nodot aviosabiedrībai informāciju par apstiprinātiem 

rezervējumiem, lai ļautu viņiem izpildīt rezervējumu. Šādā gadījumā Wizz Tours centīsies 

par to 48 stundu laikā pēc Apstiprinājuma izsniegšanas informēt pasažieri un noorganizēt 

naudas atmaksu vai alternatīvu pārvadājumu. Ja pasažiera izvēlētā alternatīva ir dārgāka 

nekā sākotnēji rezervētā, pasažierim būs jāsedz cenu starpība. 

7. MAKSĀJUMU NOTEIKUMI 

7.1. Maksājumu noteikumi attiecībā uz tiešsaistē vai ar Zvanu centra starpniecību veiktiem 

rezervējumiem 

7.1.1. Ja līgums tiek noslēgts mazāk nekā 60 dienas pirms ceļojuma sākuma, pasažierim 

rezervēšanas dienā kā priekšapmaksa ir jāsamaksā 30 % no Kopējās maksas un depozīts 

10 % apmērā, ja vien Vispārīgie noteikumi un nosacījumi neparedz citādi. Pasažierim 

atlikusī Kopējās maksas summa ir jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienas pirms izlidošanas 

datuma. Ja pasažieris noteiktajā laikā nesamaksā atlikušo summu, Wizz Tours patur tiesības 

atcelt rezervējumu, vienlaikus pēc rezervējuma atcelšanas ieturot uzņēmumam Wizz Tours 

samaksāto depozīta summu. 

7.1.2. Ja līgums tiek noslēgts mazāk nekā 60 dienas, bet ne mazāk kā 30 dienas pirms ceļojuma 

sākuma, pasažierim rezervēšanas dienā kā priekšapmaksa ir jāsamaksā 40 % no Kopējās 

maksas, ja vien Vispārīgie noteikumi un nosacījumi neparedz citādi. Pasažierim atlikusī 

Kopējās maksas summa ir jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienas pirms izlidošanas datuma. 
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7.1.3. Ja līgums tiek noslēgts mazāk nekā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma, pasažierim 

rezervēšanas laikā ir jāsamaksā Kopējā maksa 100 % apmērā. 

7.1.4.  Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad tas parādās Wizz Tours bankas kontā. Ja 

Kopējā maksa neparādās kontā līdz noteiktajam datumam, Wizz Tours patur tiesības 

atcelt rezervējumu un ieturēt no pasažiera maksu par radītajām izmaksām. 

7.1.5. Pasažieris var maksāt ar kredītkarti vai ar bankas pārskaitījumu, ja šāda iespēja tiek 

piedāvāta un par to ir sniegta atsevišķa norāde. Bankas pārskaitījums kā maksāšanas veids 

var nebūt pieejams ikkatrā rezervējumā. 

7.1.6. Maksājumiem ar bankas pārskaitījumu tiek piemēroti īpaši noteikumi. 

7.1.6.1. Pasažierim ir jāpārliecinās, ka nepieciešamā summa nekavējoties vai vēlākais 

5 darba dienu laikā tiek pārskaitīta uz rezervēšanas laikā Wizz Tours norādīto bankas 

kontu. Ja Kopējā maksa netiek samaksāta noteiktajā laika posmā, Wizz Tours patur 

tiesības atcelt rezervējumu, iepriekš pasažieru par to nebrīdinot.  

7.1.6.2. Pasažierim ir pienākums segt jebkādas izmaksas vai maksas, kas saistītas ar bankas 

pārskaitījuma veikšanu. 

7.1.6.3. Ja pasažieris 5 dienu laikā no rezervējuma veikšanas datuma nav saņēmis nekādu 

Apstiprinājumu no Wizz Tours, pasažierim ir jāsazinās ar Zvanu centru, lai 

pārliecinātos par rezervējuma derīgumu. 

7.1.6.4. Jebkādus neidentificētus maksājumus Wizz Tours atmaksās uz kontu, no kura tie 

saņemti. Visas ar šādu atgriezenisku bankas pārskaitījumu saistītās izmaksas ir 

jāsedz pasažierim. 

7.1.6.5. Jūs esat atbildīgs par Kopējās maksas samaksu arī tad, ja Kopējo maksu samaksājusi 

trešā persona. Mēs varam atcelt rezervējumu vai bloķēt maksājumu bez iepriekšēja 

brīdinājuma, ja mūsu ieskatā maksāšanai izmantotā debetkarte vai kredītkarte vai 

bankas pārskaitījums un/vai rezervējuma informācija liecina par augstu krāpšanas 

risku vai ja mums ir pamats uzskatīt, ka kartes turētājs vai pasažieris ir saistīts ar cita 

veida krāpnieciskām darbībām.  

7.2. Individuāli maksājumu nosacījumi 

7.2.1. Noteiktos gadījumos un noteikta veida Ceļojuma līgumiem var tikt piemēroti no 

7.1. punktā norādītajiem maksājumu noteikumiem atšķirīgi nosacījumi: 

 7.2.1.1. ja ar ārvalstu pakalpojumu sniedzēju noslēgtam līgumam ir stingrāki maksājumu 

noteikumi vai 

 7.2.1.2. ja Kompleksā ceļojuma vai Saistītā ceļojumu pakalpojuma ietvaros gaisa 

pārvadājumu nodrošinošais aviopārvadātājs pieprasa maksājumu veikt arī tad, ja pakalpojums tiek 

atcelts vairāk nekā 60 dienas pirms izlidošanas, un ja šādu maksāšanas pienākumu Wizz Tours var 

piemērot pasažierim, vai 

 7.2.1.3. ja Kompleksā ceļojumā vai Saistītā ceļojumu pakalpojumā iekļautais 

aviopārvadājums nodrošina pasažiera aviopārvadāšanu ar regulārajiem lidojumiem. 

7.2.2. Iepriekš minētajos gadījumos Wizz Tours Pakalpojumi sniedzēji parasti paredz 

individuālus  noteikumus, lai varētu pasažieriem piedāvāt īpašas atlaides. 

7.3. Maksājumu noteikumi attiecībā uz tiešsaistē veiktiem rezervējumiem 
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7.3.1. Neskatoties uz 7.1. punktā minēto, ja rezervējums tiek veikts tiešsaistē, pasažierim 

rezervēšanas laikā ir jāsamaksā Kopējā maksa 100 % apmērā. Šādos gadījumos 

pasažieriem tiek piedāvātas īpašas atlaides, salīdzinot ar rezervējumiem, kas veikti ar 

Zvanu centra starpniecību un kuriem ir piemērojami atšķirīgi maksājumu noteikumi. 

Tomēr, ja Kompleksā ceļojumā vai Saistītā ceļojumu pakalpojumā ietilpstoša pakalpojuma 

sniedzējs ļauj veikt maksājumus pa daļām arī tiešsaistē veiktiem rezervējumiem, arī Wizz 

Tours ļaus šādam Kompleksajam ceļojumam vai Saistītajam ceļojumu pakalpojumam 

maksājumus veikt pa daļām. Noteiktiem Kompleksajiem ceļojumiem un Saistītajiem 

ceļojumu pakalpojumiem individuāli piemērojamie noteikumi tiek norādīti rezervēšanas 

procesa laikā. 

7.4. Maksājumu noteikumi attiecībā uz rezervējumiem, kas veikti ar Zvanu centra starpniecību 

7.4.1. Pasažieris apzinās, ka Kompleksajam ceļojumam vai Saistītajam ceļojumu pakalpojumam 

var tikt piemērotas augstākas cenas, salīdzinot ar līdzīgiem tiešsaistē piedāvātiem Kompleksajiem 

ceļojumiem vai Saistītajiem ceļojumu pakalpojumiem, ja rezervējums tiek veikts ar Zvanu centra 

starpniecību. 

7.4.2. Ja rezervējums tiek veikts ar Zvanu centra starpniecību, ir jāmaksā papildu rezervēšanas 

maksa atbilstīgi Wizz Tours pakalpojumu cenrādim. 

7.5. Rēķini 

7.5.1. Par rezervējumiem, kas veikti tiešsaistē vai ar Zvanu centra starpniecību, Wizz Tours 

izraksta elektroniskus rēķinus. 

7.5.2. Piekrītot šiem Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem, pasažieris 

nepārprotami piekrīt, ka Wizz Tours izrakstīs tikai elektronisku rēķinu par Kopējo maksu 

un nosūtīs to uz e-pasta adresi, kuru pasažieris norādījis rezervēšanas laikā. Elektroniskā 

rēķina papīra formāta kopiju var pieprasīt ar Zvanu centra starpniecību un par papildmaksu, 

kuras apmēru var uzzināt Tīmekļa vietnē ievietotajā Wizz Tours pakalpojumu cenrādī un 

no Zvanu centra darbiniekiem. Rēķins papīra formātā tiks nosūtīts pa pastu uz pasažiera 

norādīto adresi. Pasažieris var pieprasīt izmaiņu veikšanu rēķinā, lai iekļautu datus, kas 

atšķiras no rezervēšanas laikā norādītajiem, un par šo pakalpojumu no pasažiera var tikt 

iekasēta papildmaksa. 

7.5.3. Elektroniskie rēķini tiek izrakstīti atbilstīgi pielāgojamos Ungārijas normatīvajos aktos 

noteiktajai kārtībai. 

7.5.4.  Atbilstīgi piemērojamiem PVN noteikumiem, ja rēķins netiek izrakstīts uz pasažiera 

vārda, Wizz Tours iekasē PVN 27 % apmērā no publicētajām cenām. Ja pasažieris 

apliecina, ka pakalpojums ir iegādāts savām vajadzībām (respektīvi, ne tālākpārdošanai), 

rēķina summa netiks palielināta par PVN summu. 

8. PASAŽIERA VEIKTAS IZMAIŅAS UN ATCELŠANA 

8.1. Pasažiera veiktas izmaiņas 

8.1.1. Ja Wizz Tours ir apstiprinājis rezervējumu un pasažieris vēlas mainīt jebkādu apstiprinātā 

Kompleksā ceļojuma vai Saistītā ceļojumu pakalpojuma informāciju (tostarp, bet ne tikai, 

pasažiera vārdu(-s), izlidošanas vai atgriešanās datumu, naktsmītnes u. c.), Wizz Tours 

pieliks atbilstīgas pūles, lai veiktu šādas izmaiņas, bet Wizz Tours nenes atbildību, ja šādas 

izmaiņas nevar tikt veiktas. Netiek izpildīti pieprasījumi par izmaiņām, kas veikti mazāk 

nekā 24 stundas pirms izlidošanas. 
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8.1.2. Pasažieri mazāk nekā 24 stundu laikā no izlidošanas var nodot Ceļojuma līgumā paredzētās 

tiesības un pienākumus trešajai pusei, kas apņemas pildīt Ceļojuma līguma nosacījumus. 

Pasažierim nekavējoties jāinformē Wizz Tours par savu līdz ar ceļojuma sākšanu Ceļojuma 

līgumā paredzēto tiesību un pienākumu nodošanu. Pasažieri un trešās personas ir kopīgi un 

atsevišķi atbildīgas par pienākumu izpildi attiecībā uz tiesību un pienākumu nodošanu, kā 

arī par šādas nodošanas radīto papildu izmaksu segšanu. Ja papildu izmaksas netiek segtas 

noteiktajā termiņā, rezervējums tiks uzskatīts par atceltu. 

8.1.3. Jebkādu izmaiņu izdarīšanas gadījuma pasažierim ir jāsamaksā atbilstīgā maksa par 

izmaiņām atbilstīgi Tīmekļa vietnē norādītajam Wizz Tours pakalpojumu cenrādim.  

8.1.4. Wizz Tours noteiktā maksa par izmaiņu veikšanu tiek piemērota papildus jebkādai 

Pakalpojumu sniedzēja noteiktajai maksai par izmaiņu veikšanu vai cenu starpībai, ko tas 

iekasē tieši no Wizz Tours un kuru Wizz Tours pārredzami atgūst no pasažiera.  

8.1.5. Lūdzu, ievērojiet, ka, atbilstīgi noteiktu Ceļojumu piedāvātāju noteikumiem, par atsevišķu 

izmaiņu pieprasījumiem iekasētā maksa var sasniegt vai pārsniegt 100 % no sākotnējās 

Kopējās maksas. 

8.1.6. Veicot izmaiņas sākotnējā Kompleksajā ceļojumā vai Saistītajā ceļojumu pakalpojumā, 

jaunā ceļojumu pakalpojuma cena tiks noteikta, pamatojoties uz cenu, kas ir spēkā izmaiņu 

pieprasījuma iesniegšanas dienā. Šī cena var atšķirties no sākotnējā rezervējumā 

izmantotajām cenām. 

8.1.7. Lūdzu, ievērojiet, ka izmaiņu veikšanu var ietekmēt Ceļojumu piedāvātāju (aviosabiedrību, 

viesnīcu u. c.) kapacitāte. 

8.2. Pasažiera veikta atcelšana 

8.2.1. Ja pasažieris vēlas atcelt apstiprinātu Komplekso ceļojumu pēc tam, kad Wizz Tours ir 

izsniedzis Apstiprinājumu, Wizz Tours piemēros Wizz Tours pakalpojumu cenrādī norādīto 

Wizz Tours maksu par atcelšanu. Pieprasījumu par rezervējuma atcelšanu pasažierim vai 

Rezervējuma veicējam ir jāiesniedz rakstveidā.  

8.2.2. Wizz Tours noteiktā Wizz Tours maksa par atcelšanu ir atkarīga no tā, cik dienas pirms 

sākotnēji plānotā izlidošanas datuma tiek saņemts pieprasījums par atcelšanu: 

Pasažiera veiktai atcelšanai piemērojamie noteikumi 

Laiks, kad paziņots par atcelšanu Maksājumi, kas jāveic pasažierim 

Vairāk nekā 60 dienas pirms izlidošanas datuma  Wizz Tours maksu par atcelšanu nepiemēro. 

 Pasažierim jāsedz neatmaksājamās cenas un aviopārvadātāja 

maksas par atcelšanu atbilstīgi aviopārvadātāja noteikumiem. 

 

36–60 dienas pirms izlidošanas datuma (ja Ceļojuma 

līgums paredz nakšņošanu dzīvoklī — 46–60 dienas) 

 Wizz Tours maksa par atcelšanu — 20 EUR katram pasažierim 

 Pasažierim jāsedz neatmaksājamās cenas un Pakalpojumu sniedzēja 

maksa par atcelšanu atbilstīgi Ceļojuma piedāvātāja (neattiecas uz 

aviopārvadātāju) noteikumiem, tomēr Wizz Tours maksa par 

atcelšanu nevar pārsniegt 10 % no Kopējās maksas. 

 Pasažierim jāsedz neatmaksājamās cenas un Ceļojuma piedāvātāja 

maksas par atcelšanu atbilstīgi aviopārvadātāja noteikumiem. 
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15–35 dienas pirms izlidošanas datuma (ja Ceļojuma 

līgums paredz nakšņošanu dzīvoklī — 46–60 dienas) 

 Wizz Tours maksa par atcelšanu — 30 EUR katram pasažierim  

 Pasažierim jāsedz neatmaksājamās cenas un Ceļojuma piedāvātāja 

maksas par atcelšanu atbilstīgi Ceļojuma piedāvātāja noteikumiem. 

14 vai mazāk dienu pirms izlidošanas datuma  Wizz Tours maksa par atcelšanu — 40 EUR katram pasažierim 

 Pasažierim jāsedz neatmaksājamās cenas un Ceļojuma piedāvātāja 

maksas par atcelšanu atbilstīgi Ceļojuma piedāvātāja noteikumiem. 

8.2.3. Wizz Tours maksa par atcelšanu tiek piemērota papildus jebkādai Ceļojuma piedāvātāja 

noteiktajai maksai par atcelšanu, ko tas iekasē tieši no Wizz Tours un kuru Wizz Tours 

pārredzami atgūst no pasažiera.  

8.2.4. Lūdzu, ievērojiet, ka noteiktiem atcelšanas lūgumiem saskaņā ar Ceļojuma piedāvātāja 

noteikumiem var tikt piemērota maksa par atcelšanu, kas var sasniegt 100 % no Kopējās 

maksas, ja Ceļojuma piedāvātāja pakalpojumi tiek pārdoti par neatmaksājamu cenu.  

8.2.5. Wizz Tours ir tiesības ieturēt Wizz Tours maksu par atcelšanu no jebkura pasažiera veiktā 

maksājuma.   

8.3. WIZZ TOURS VEIKTAS IZMAIŅAS UN ATCELŠANA 

 

8.3.1. Wizz Tours patur tiesības mainīt vai atcelt Ceļojuma līgumu, ja iestājušies nepārvaramas 

varas apstākļi. Nepārvarama varas apstākļi ir, piemēram, dabas katastrofas, streiki, 

karadarbība, nemieri, terorisms, politiskā nestabilitāte, gaisa satiksmes kavējumi vai 

noteiktu gaisa satiksmes maršrutu slēgšana, kā arī īslaicīgi ceļu, dzelzceļa vai gaisa 

satiksmes pārtraukumi. 

8.3.2. Ja Wizz Tours pirms izlidošanas no darbības neatkarīgu iemeslu dēļ plāno būtiski mainīt 

Ceļojuma līguma pamata noteikumus un jo īpaši ja maksas palielinājums pārsniedz 8 %, 

uzņēmums nekavējoties informēs pasažieri. Šādā gadījumā pasažieri var atkāpties no 

Ceļojuma līguma, vai arī, ja pasažieris piekrīt šādām izmaiņām, attiecīgi tiek mainīta arī 

maksa. Pasažierim nekavējoties ir jāinformē Wizz Tours par savu lēmumu. 

8.3.3. Wizz Tours patur tiesības atcelt Ceļojuma līgumu, rakstiski par to informējot ne mazāk 

kā 20 dienas pirms izlidošanas, jo īpaši, bet ne tikai, tad, ja pasažieru skaits ir mazāks par 

rezervēšanas laikā Wizz Tours norādīto minimālo pasažieru skaitu. 

8.3.4. Ja Wizz Tours atceļ rezervējumu vai veic tajā izmaiņas, attiecībā uz pasažiera tiesībām ir 

piemērojams Dekrēta 18.–21. pants. 

 

8.4.   

9. OBLIGĀTAIS PAZIŅOJUMS ATBILSTĪGI DEKRĒTAM 

Dekrēta izpratnē jums piedāvātie kombinētie ceļojumu pakalpojumi ir Kompleksais ceļojums vai 

Saistītais ceļojumu pakalpojums.  

9.1. Informācija attiecībā uz Kompleksā ceļojuma līgumu 

Tāpēc jums tiek nodrošinātas visas tiesības, kas attiecas uz Kompleksajiem ceļojumiem. Wizz Tours 

nes pilnu atbildību par kompleksā ceļojuma atbilstību līguma nosacījumiem. 
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Turklāt atbilstoši likuma prasībām Wizz Tours ir izveidots nodrošinājums, lai maksātnespējas gadījumā 

jums tiktu atmaksāti jūsu veiktie maksājumi un tiktu garantēta jūsu repatriācija, ja ceļojumā ir iekļauti 

transporta pakalpojumi. 

Atbilstīgi Dekrētam par līgumiem saistībā ar ceļojumu pakalpojumiem, jo īpaši līgumiem saistībā ar 

Saistītajiem ceļojumu pakalpojumiem un Kompleksajiem ceļojumiem, galvenās jūsu tiesības ir šādas: 

- Pasažieriem pirms Kompleksā ceļojuma līguma noslēgšanas tiek nodrošināta visa pamata informācija 

par Komplekso ceļojumu. 

- Par visu līgumā iekļauto ceļojumu pakalpojumu pareizu izpildi vienmēr ir vismaz viens atbildīgais 

uzņēmums. 

- Pasažieriem tiek nodrošināta informācija par ārkārtas situāciju tālruņu numuru vai kontaktpunktu, 

kurā viņi var sazināties ar ceļojuma organizētāju vai ceļojumu aģentu. 

-Pasažieri var nodot komplekso ceļojumu citai personai, saprātīgā veidā par to informējot un sedzot 

iespējamās papildmaksas. 

- Kompleksā ceļojuma cena var tikt pacelta tikai tad, ja pieaug noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas 

izmaksas) un ja līgumā tas ir nepārprotami atrunāts, bet katrā gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms 

Kompleksā ceļojuma uzsākšanas. Ja cenas pieaugums pārsniedz 8 % no Kompleksā ceļojuma cenas, 

pasažieris var izbeigt līgumu. Ja organizētājs patur tiesības pacelt cenu, pasažierim ir tiesības uz cenas 

samazinājumu, ja atbilstīgās izmaksas samazinās. 

- Pasažieri var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādas maksas par līguma izbeigšanu, un saņemt pilnu visu 

samaksāto summu atmaksu, ja tiek būtiski mainīts kāds no Kompleksā ceļojuma pamata elementiem, 

izņemot cenu. Ja pirms Kompleksā ceļojuma uzsākšanas par Komplekso ceļojumu atbildīgais 

uzņēmums to atceļ, pasažierim ir tiesības saņemt naudas atmaksu un atbilstīgos gadījumos arī 

kompensāciju. 

- Ārkārtas gadījumos, piemēram, ja pastāv ticamība, ka nopietnas drošības problēmas galamērķī var 

ietekmēt Komplekso ceļojumu, pasažieri var pirms Kompleksā ceļojuma uzsākšanas izbeigt līgumu, 

nemaksājot nekādas maksas par līguma izbeigšanu. 

- Turklāt pasažieri var izbeigt līgumu jebkurā brīdī pirms Kompleksā ceļojuma uzsākšanas, samaksājot 

atbilstīgu un pamatotu maksu par līguma izbeigšanu. 

- Ja pēc Kompleksā ceļojuma uzsākšanas tā būtiski elementi nevar tikt nodrošināti atbilstoši 

pielīgtajam, pasažierim bez papildu maksas tiks piedāvātas piemērotas pakalpojumu alternatīvas. 

Pasažieri var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādas maksas par līguma izbeigšanu, ja pakalpojumi netiek 

nodrošināti atbilstīgi nolīgtajam un tas būtiski ietekmē Kompleksā ceļojuma izpildi, un organizētājs 

nespēj novērst problēmu. 

- Pasažieris arī ir tiesīgs saņemt cenas samazinājumu vai kompensāciju par kaitējumu, ja ceļojumu 

pakalpojumi nav veikti vai ir veikti nepienācīgi. 

- Ceļojuma organizētājam ir jānodrošina pasažierim atbalsts, ja tas nonāk grūtībās. 

 Ja ceļojuma organizētājs kļūst maksātnespējīgs, maksājumi tiks atmaksāti. Ja ceļojuma organizētājs 

kļūst maksātnespējīgs pēc Kompleksā ceļojuma uzsākšanas un ja ceļojumā ir iekļauti transporta 

pakalpojumi, pasažieriem tiek nodrošināta repatriācija. Wizz Tours ir noslēdzis maksātnespējas 

aizsardzības līgumu ar uzņēmumu Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), kurš 

nes atbildību par maksātnespējas aizsardzību. Pasažieri var sazināties ar šo iestādi vai atbilstīgajos 

gadījumos ar kompetento valsts iestādi (Budapest Főváros Kormányhivatala, adrese: 1056 Budapest, 

Váci utca 62-64., e-pasts: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, tālruņa Nr.: 06-1-328-5862), ja pakalpojumu 

sniegšana tiek atteikta ceļojumu organizētāja maksātnespējas rezultātā. 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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9.2. Informācija par ceļojuma organizētāja pārsūtītajiem datiem atbilstīgi Dekrēta 2. panta 

b) punkta be) apakšpunktam 

Ja jūs noslēdzat līgumu ar Wizz Tours ne vēlāk kā 24 stundas pēc pirmā ceļojuma rezervējuma 

apstiprināšanas, Wizz Tours un cita ceļojumu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātais ceļojumu 

pakalpojums Dekrēta izpratnē tiek uzskatīts par Komplekso ceļojumu. 

Jums tiks nodrošinātas visas tiesības, kas paredzētas komplekso ceļojumu gadījumos. Wizz Tours nes 

pilnu atbildību par kompleksā ceļojuma atbilstību līguma nosacījumiem. 

Atbilstoši likuma prasībām Wizz Tours ir izveidots nodrošinājums, lai maksātnespējas gadījumā jums 

tiktu atmaksāti jūsu veiktie maksājumi un tiktu garantēta jūsu repatriācija, ja ceļojumā ir iekļauti 

transporta pakalpojumi. Jūsu Dekrētā noteiktās tiesības: 

- Pasažieriem pirms līguma noslēgšanas tiek nodrošināta visa pamata informācija par Komplekso 

ceļojumu vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu. 

- Par visu līgumā iekļauto ceļojumu pakalpojumu pareizu izpildi vienmēr ir vismaz viens atbildīgais 

uzņēmums. 

- Pasažieriem tiek nodrošināta informācija par ārkārtas situāciju tālruņu numuru vai kontaktpunktu, 

kurā viņi var sazināties ar ceļojuma organizētāju vai ceļojumu aģentu. 

- Pasažieri var nodot Komplekso ceļojumu vai Saistītos ceļojumu pakalpojumus citai personai, 

saprātīgā veidā par to informējot organizētāju un sedzot iespējamās papildmaksas. 

- Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu cena var tikt pacelta tikai tad, ja pieaug 

noteiktas izmaksas (piemēram, degvielas izmaksas) un ja līgumā tas ir nepārprotami atrunāts, bet katrā 

gadījumā ne vēlāk kā 20 dienas pirms Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu 

uzsākšanas. Ja cenas pieaugums pārsniedz 8 % no Kompleksā ceļojuma vai Saistītā ceļojumu 

pakalpojuma cenas, pasažieris var izbeigt līgumu. Ja organizētājs patur tiesības pacelt cenu, pasažierim 

ir tiesības uz cenas samazinājumu, ja atbilstīgās izmaksas samazinās. 

- Pasažieri var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādas maksas par līguma izbeigšanu, un saņemt pilnu visu 

samaksāto summu atmaksu, ja tiek būtiski mainīts kāds no Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu 

pakalpojumu pamata elementiem, izņemot cenu. Ja pirms Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu 

pakalpojumu uzsākšanas par Komplekso ceļojumu vai Saistītajiem ceļojumu pakalpojumiem 

atbildīgais uzņēmums tos atceļ, pasažierim ir tiesības saņemt naudas atmaksu un Dekrētā noteiktajos 

gadījumos arī kompensāciju. 

- Ārkārtas gadījumos, piemēram, ja pastāv ticamība, ka nopietnas drošības problēmas galamērķī var 

ietekmēt Komplekso ceļojumu vai Saistītos ceļojumu pakalpojumus, pasažieri var pirms Kompleksā 

ceļojuma vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu uzsākšanas izbeigt līgumu, nemaksājot nekādas maksas 

par līguma izbeigšanu. 

- Pasažieri var izbeigt līgumu jebkurā brīdī pirms Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu 

pakalpojumu uzsākšanas, samaksājot atbilstīgu un pamatotu maksu par līguma izbeigšanu. 

- Ja pēc Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu uzsākšanas to būtiski elementi nevar 

tikt nodrošināti atbilstoši pielīgtajam, pasažierim bez papildu maksas tiks piedāvātas piemērotas 

pakalpojumu alternatīvas. Pasažieri var izbeigt līgumu, nemaksājot nekādas maksas par līguma 
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izbeigšanu, ja pakalpojumi netiek nodrošināti atbilstīgi nolīgtajam un tas būtiski ietekmē Kompleksā 

ceļojuma vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu izpildi, un organizētājs nespēj novērst problēmu. 

- Pasažieris arī ir tiesīgs saņemt cenas samazinājumu vai kompensāciju par kaitējumu, ja ceļojumu 

pakalpojumi nav veikti vai ir veikti nepienācīgi. 

- Organizētājam ir jānodrošina pasažierim atbalsts, ja tas nonāk grūtībās. 

- Ja organizētājs kļūst maksātnespējīgs, maksājumi tiks atmaksāti. Ja organizētājs kļūst maksātnespējīgs 

pēc Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu uzsākšanas un ja Kompleksajā ceļojumā 

vai Saistītajos ceļojumu pakalpojumos ir iekļauti transporta pakalpojumi, pasažieriem tiek nodrošināta 

repatriācija. Wizz Tours ir noslēdzis maksātnespējas aizsardzības līgumu ar uzņēmumu Colonnade 

Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), kurš nes atbildību par maksātnespējas aizsardzību. 

Pasažieri var sazināties ar šo iestādi vai atbilstīgajos gadījumos ar kompetento valsts iestādi (Budapest 

Főváros Kormányhivatala, adrese: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., e-pasts: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, tālruņa Nr.: 06-1-328-5862), ja pakalpojumu sniegšana tiek atteikta 

organizētāja maksātnespējas rezultātā. 

2017. gada 28. decembra Valdības dekrēts Nr. 472/2017 par līgumiem saistībā ar ceļojumu 

pakalpojumiem, jo īpaši līgumiem saistībā ar kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu 

pakalpojumiem, ir apskatāms šajā vietnē: 

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

T. 

9.3. Informācija par līgumiem, kurus noslēdzis pārvadātājs, kas tiešsaistes komplekso ceļojumu 

izplatītājiem pārdot biļetes lidojumam turp un atpakaļ 

Ja jūs rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus no mūsu uzņēmuma jūsu ceļojumam vai brīvdienām, 

kad jau esat izvēlējies un samaksājis par jau izvēlētiem ceļojumu pakalpojumiem, jums NETIKS 

nodrošinātas Dekrētā atrunātās tiesības attiecībā uz Komplekso ceļojumu vai Saistītajiem ceļojumu 

pakalpojumiem. 

Tāpēc mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par šo ceļojumu pakalpojumu atbilstīgu izpildi. Jebkādu 

problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar atbilstošo pakalpojumu sniedzēju. 

Tomēr, rezervējot jebkādus papildu ceļojumu pakalpojumus mūsu uzņēmuma rezervējumu tīmekļa 

vietnē, šie pakalpojumi kļūst par komplekso ceļojumu pakalpojumu daļu. Šādā gadījumā Wizz Tours 

ir izveidots nodrošinājums, lai maksātnespējas gadījumā jums tiktu atmaksāti jūsu veiktie maksājumi 

un tiktu garantēta jūsu repatriācija, ja ceļojumā ir iekļauti transporta pakalpojumi. Lūdzu, ievērojiet, ka 

tas nenodrošina jums tiesības uz naudas atmaksu atbilstīgā pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas 

gadījumā. 

Papildu informācija par aizsardzību pret maksātnespēju: 

Wizz Tours ir noslēdzis maksātnespējas aizsardzības līgumu ar uzņēmumu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), kurš nes atbildību par maksātnespējas aizsardzību. 

Pasažieri var sazināties ar šo iestādi vai atbilstīgajos gadījumos ar kompetento valsts iestādi (Budapest 

Főváros Kormányhivatala, adrese: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., e-pasts: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, tālruņa Nr.: 06-1-328-5862), ja pakalpojumu sniegšana tiek atteikta 

organizētāja maksātnespējas rezultātā. 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
mailto:info@colonnade.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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Piezīme: iepriekšminētā aizsardzība pret maksātnespēju neaptver līgumiskās attiecības attiecībā uz un 

starp pusēm, kas nav Wizz Tours, ja šādas līgumiskās saistības var tikt izpildītas, neskatoties uz Wizz 

Tours maksātnespēju. 

2017. gada 28. decembra Valdības dekrēts Nr. 472/2017 par līgumiem saistībā ar ceļojumu 

pakalpojumiem, jo īpaši līgumiem saistībā ar kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu 

pakalpojumiem, ir apskatāms šajā vietnē: 

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

T. 

9.4. Informācija par līgumiem, kurus noslēdzis pārvadātājs, kas tiešsaistes komplekso ceļojumu 

izplatītājiem pārdot biļetes lidojumam vienā virzienā 

Ja jūs rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus no mūsu uzņēmuma jūsu ceļojumam vai brīvdienām, 

kad jau esat izvēlējies un samaksājis par jau izvēlētiem ceļojumu pakalpojumiem, jums NETIKS 

nodrošinātas Dekrētā atrunātās tiesības attiecībā uz Komplekso ceļojumu vai Saistītajiem ceļojumu 

pakalpojumiem. 

Tāpēc mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par šo ceļojumu pakalpojumu atbilstīgu izpildi. Jebkādu 

problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar atbilstošo pakalpojumu sniedzēju. 

Tomēr, rezervējot jebkādus papildu ceļojumu pakalpojumus mūsu uzņēmuma rezervējumu tīmekļa 

vietnē, šie pakalpojumi kļūst par komplekso ceļojumu pakalpojumu daļu. Šādā gadījumā Wizz Tours 

ir izveidots nodrošinājums, lai maksātnespējas gadījumā jums tiktu atmaksāti jūsu veiktie maksājumi 

un tiktu garantēta jūsu repatriācija, ja ceļojumā ir iekļauti transporta pakalpojumi. Lūdzu, ievērojiet, ka 

tas nenodrošina jums tiesības uz naudas atmaksu atbilstīgā pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas 

gadījumā. 

Papildu informācija par aizsardzību pret maksātnespēju: 

Wizz Tours ir noslēdzis maksātnespējas aizsardzības līgumu ar uzņēmumu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), kurš nes atbildību par maksātnespējas aizsardzību. 

Pasažieri var sazināties ar šo iestādi vai atbilstīgajos gadījumos ar kompetento valsts iestādi (Budapest 

Főváros Kormányhivatala, adrese: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., e-pasts: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, tālruņa Nr.: 06-1-328-5862), ja pakalpojumu sniegšana tiek atteikta 

organizētāja maksātnespējas rezultātā. 

Piezīme: iepriekšminētā aizsardzība pret maksātnespēju neaptver līgumiskās attiecības attiecībā uz un 

starp pusēm, kas nav Wizz Tours, ja šādas līgumiskās saistības var tikt izpildītas, neskatoties uz Wizz 

Tours maksātnespēju. 

2017. gada 28. decembra Valdības dekrēts Nr. 472/2017 par līgumiem saistībā ar ceļojumu 

pakalpojumiem, jo īpaši līgumiem saistībā ar kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu 

pakalpojumiem, ir apskatāms šajā vietnē: 

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

T. 

9.5. Informācija par tiešsaistē noslēgtiem komplekso ceļojumu pakalpojumu līgumiem, kas noslēgti 

pasažiera klātbūtnē un kurās līgumslēdzējpuse nav pārvadātājs, kas pārdod biļetes lidojumam 

turp un atpakaļ  

mailto:info@colonnade.hu
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Ja jūs rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus no mūsu uzņēmuma jūsu ceļojumam vai brīvdienām, 

kad jau esat izvēlējies un samaksājis par jau izvēlētiem ceļojumu pakalpojumiem, jums NETIKS 

nodrošinātas Dekrētā atrunātās tiesības attiecībā uz Komplekso ceļojumu vai Saistītajiem ceļojumu 

pakalpojumiem. 

Tāpēc mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par šo ceļojumu pakalpojumu atbilstīgu izpildi. Jebkādu 

problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar atbilstošo pakalpojumu sniedzēju. 

Tomēr, rezervējot jebkādus papildu ceļojumu pakalpojumus mūsu uzņēmuma rezervējumu tīmekļa 

vietnē, šie pakalpojumi kļūst par komplekso ceļojumu pakalpojumu daļu. Šādā gadījumā Wizz Tours 

ir izveidots nodrošinājums, lai maksātnespējas gadījumā jums tiktu atmaksāti jūsu veiktie maksājumi 

un tiktu garantēta jūsu repatriācija, ja ceļojumā ir iekļauti transporta pakalpojumi. Lūdzu, ievērojiet, ka 

tas nenodrošina jums tiesības uz naudas atmaksu atbilstīgā pakalpojumu sniedzēja maksātnespējas 

gadījumā. 

Papildu informācija par aizsardzību pret maksātnespēju: 

Wizz Tours ir noslēdzis maksātnespējas aizsardzības līgumu ar uzņēmumu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), kurš nes atbildību par maksātnespējas aizsardzību. 

Pasažieri var sazināties ar šo iestādi vai atbilstīgajos gadījumos ar kompetento valsts iestādi (Budapest 

Főváros Kormányhivatala, adrese: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., e-pasts: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, tālruņa Nr.: 06-1-328-5862), ja pakalpojumu sniegšana tiek atteikta 

organizētāja maksātnespējas rezultātā. 

Piezīme: iepriekšminētā aizsardzība pret maksātnespēju neaptver līgumiskās attiecības attiecībā uz un 

starp pusēm, kas nav Wizz Tours, ja šādas līgumiskās saistības var tikt izpildītas, neskatoties uz Wizz 

Tours maksātnespēju. 

2017. gada 28. decembra Valdības dekrēts Nr. 472/2017 par līgumiem saistībā ar ceļojumu 

pakalpojumiem, jo īpaši līgumiem saistībā ar kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu 

pakalpojumiem, ir apskatāms šajā vietnē: 

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

T. 

9.6. Informācija par līgumiem, kurus noslēdzis pārvadātājs, kas tiešsaistes komplekso ceļojumu 

izplatītājiem pārdot biļetes lidojumam turp un atpakaļ 

Ja jūs rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus no mūsu uzņēmuma jūsu ceļojumam vai brīvdienām, 

kad jau esat izvēlējies un samaksājis par jau izvēlētiem ceļojumu pakalpojumiem, jums NETIKS 

nodrošinātas Dekrētā atrunātās tiesības attiecībā uz Komplekso ceļojumu vai Saistītajiem ceļojumu 

pakalpojumiem. 

Tāpēc mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par šo ceļojumu pakalpojumu atbilstīgu izpildi. Jebkādu 

problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar atbilstošo pakalpojumu sniedzēju. 

Tomēr, rezervējot jebkādus papildu ceļojumu pakalpojumus ne vēlāk kā 24 stundas pēc pirmā ceļojuma 

rezervējuma apstiprināšanas, Wizz Tours un cita ceļojumu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātais 

ceļojumu pakalpojums Dekrēta izpratnē tiek uzskatīts par Komplekso ceļojumu. Šādā gadījumā Wizz 

Tours ir izveidots nodrošinājums, lai maksātnespējas gadījumā jums tiktu atmaksāti jūsu veiktie 

maksājumi un tiktu garantēta jūsu repatriācija, ja ceļojumā ir iekļauti transporta pakalpojumi. Lūdzu, 

mailto:info@colonnade.hu
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ievērojiet, ka tas nenodrošina jums tiesības uz naudas atmaksu atbilstīgā pakalpojumu sniedzēja 

maksātnespējas gadījumā. 

Papildu informācija par aizsardzību pret maksātnespēju: 

Wizz Tours ir noslēdzis maksātnespējas aizsardzības līgumu ar uzņēmumu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), kurš nes atbildību par maksātnespējas aizsardzību. 

Pasažieri var sazināties ar šo iestādi vai atbilstīgajos gadījumos ar kompetento valsts iestādi (Budapest 

Főváros Kormányhivatala, adrese: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., e-pasts: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, tālruņa Nr.: 06-1-328-5862), ja pakalpojumu sniegšana tiek atteikta 

organizētāja maksātnespējas rezultātā. 

Piezīme: iepriekšminētā aizsardzība pret maksātnespēju neaptver līgumiskās attiecības attiecībā uz un 

starp pusēm, kas nav Wizz Tours, ja šādas līgumiskās saistības var tikt izpildītas, neskatoties uz Wizz 

Tours maksātnespēju. 

2017. gada 28. decembra Valdības dekrēts Nr. 472/2017 par līgumiem saistībā ar ceļojumu 

pakalpojumiem, jo īpaši līgumiem saistībā ar kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu 

pakalpojumiem, ir apskatāms šajā vietnē: 

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

T. 

9.7. Informācija par līgumiem, kurus noslēdzis pārvadātājs, kas tiešsaistes komplekso ceļojumu 

izplatītājiem pārdot biļetes lidojumam vienā virzienā 

Ja jūs rezervējat papildu ceļojumu pakalpojumus no mūsu uzņēmuma jūsu ceļojumam vai brīvdienām, 

kad jau esat izvēlējies un samaksājis par jau izvēlētiem ceļojumu pakalpojumiem, jums NETIKS 

nodrošinātas Dekrētā atrunātās tiesības attiecībā uz Komplekso ceļojumu vai Saistītajiem ceļojumu 

pakalpojumiem. 

Tāpēc mūsu uzņēmums nebūs atbildīgs par šo ceļojumu pakalpojumu atbilstīgu izpildi. Jebkādu 

problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar atbilstošo pakalpojumu sniedzēju. 

Tomēr, rezervējot jebkādus papildu ceļojumu pakalpojumus ne vēlāk kā 24 stundas pēc pirmā ceļojuma 

rezervējuma apstiprināšanas, Wizz Tours un cita ceļojumu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātais 

ceļojumu pakalpojums Dekrēta izpratnē tiek uzskatīts par Komplekso ceļojumu. Šādā gadījumā Wizz 

Tours ir izveidots nodrošinājums, lai maksātnespējas gadījumā jums tiktu atmaksāti jūsu veiktie 

maksājumi un tiktu garantēta jūsu repatriācija, ja ceļojumā ir iekļauti transporta pakalpojumi. Lūdzu, 

ievērojiet, ka tas nenodrošina jums tiesības uz naudas atmaksu atbilstīgā pakalpojumu sniedzēja 

maksātnespējas gadījumā. 

Papildu informācija par aizsardzību pret maksātnespēju: 

Wizz Tours ir noslēdzis maksātnespējas aizsardzības līgumu ar uzņēmumu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), kurš nes atbildību par maksātnespējas aizsardzību. 

Pasažieri var sazināties ar šo iestādi vai atbilstīgajos gadījumos ar kompetento valsts iestādi (Budapest 

Főváros Kormányhivatala, adrese: 1056 Budapest, Váci utca 62-64., e-pasts: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, tālruņa Nr.: 06-1-328-5862), ja pakalpojumu sniegšana tiek atteikta 

organizētāja maksātnespējas rezultātā. 

mailto:info@colonnade.hu
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Piezīme: iepriekšminētā aizsardzība pret maksātnespēju neaptver līgumiskās attiecības attiecībā uz un 

starp pusēm, kas nav Wizz Tours, ja šādas līgumiskās saistības var tikt izpildītas, neskatoties uz Wizz 

Tours maksātnespēju. 

2017. gada 28. decembra Valdības dekrēts Nr. 472/2017 par līgumiem saistībā ar ceļojumu 

pakalpojumiem, jo īpaši līgumiem saistībā ar kompleksajiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu 

pakalpojumiem, ir apskatāms šajā vietnē: 

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

T. 

10. GAISA TRANSPORTS 

10.1. Visiem gaisa transporta pārvadājumiem tiek piemēroti noteikumi par pasažieru 

pārvadāšanu pa gaisu. Wizz Tours pārvadātāju atbildību nosaka un ierobežo (i) 1929. gada 

Varšavas konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju, (ii) 1999. gada 

Monreālas starptautiskā konvencija par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju 

un (iii) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus 

noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu 

atcelšanu vai ilgu kavēšanos. 

10.2. Saskaņā ar starptautiskajām prasībām gaisa transportam, aviosabiedrība un Wizz Tours 

patur tiesības mainīt izlidošanas dienu, maršrutu, vietu, lidojuma virzienu, pārsēšanos, transfera 

iespējām, aviopārvadātāju, lidaparāta veidu un starpnosēšanās vietu. Pasažieris nepārprotami 

apliecina, ka iepriekš sniegtajai informācijai par gaisa pārvadājumiem ir tikai informatīvs raksturs. 

10.3. Wizz Tours nav nekādā veidā atbildīgs par iespējamo aizkavēšanos, lidojuma, maršruta, 

lidaparāta veida vai aviosabiedrības izmaiņām, un Wizz Tours iespējami ātri informēs pasažieri, 

ja aviosabiedrība būs mainījusi izlidošanas dienu, maršrutu, vietu, lidojuma virzienu, transfera 

iespējas, pārvadātāju, lidaparāta veidu vai starpnosēšanās vietu. 

10.4. Iegādājoties aviobiļetes, pasažieris apliecina, ka aviosabiedrības noteikumi un nosacījumi 

kļūst par Līguma noteikumu daļu, ņemot vērā, ka aviosabiedrības noteikumiem un nosacījumiem 

ir lielāks juridiskais spēks. Noslēdzot Ceļojuma līgumu, pasažieris tiks informēts par 

aviosabiedrības noteikumiem un nosacijumiem. Wizz Tours visos gadījumos piemēro 

aviosabiedrības maksājumu noteikumus. Tiek nepārprotami uzsvērts, ka aviosabiedrības 

noteikumi un nosacījumi var liegt pasažierim tiesības atcelt braucienu vai veikt grozījumus tā 

plānā, un var paredzēt paaugstinātu maksu par grozījumu veikšanu vai atcelšanu.  

10.5. Nozaudētas vai bojātas bagāžas gadījumā bojājumi vai nozaudēšana nekavējoties pēc 

ierašanās jāpiesaka lidostas atrasto mantu birojā. Par to jāsaņem izziņa, lai apliecinātu notikušo 

faktu vēlākām sarunām ar aviosabiedrību. Izziņas neesamības gadījumā aviosabiedrība var atteikt 

kompensācijas izmaksu. Prasības ir jāiesniedz aviosabiedrībai ne vēlāk kā 7 dienas pēc 

atgriešanās. 

Wizz Tours nav atbildīgs par nozaudētu vai bojātu bagāžu, un šādas prasības ir jāiesniedz 

aviosabiedrībai. 

11. VIESNĪCAS UN NAKTSMĪTNES 

11.1. Wizz Tours un tās nolīgtie Pakalpojumu sniedzēji vienmēr centīsies sniegt tieši tos 

pakalpojumus, kurus pasažieris sākotnēji rezervējis. Tomēr var tikt veiktas noteiktas ārkārtas 

izmaiņas. 

11.2. Ja viesnīcā rezervētas vietas vairāk viesiem, nekā iespējams izmitināt, Wizz Tours ir 

tiesības mainīt izvēlēto viesnīcu. Wizz Tours nodrošinās naktsmītnes iepriekš rezervētajai 

viesnīcai līdzvērtīgā naktsmītnē. Turklāt Wizz Tours nav pienākuma izpildīt citas prasības, kas ir 
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atkarīgas no konkrētās viesnīcas un nav atrunātas Tīmekļa vietnē (piemēram, par numuru ar skatu 

uz jūru vai blakus izvietotiem numuriem). 

11.3. Dažās Tīmekļa vietnē pieejamās viesnīcās tiek izdalīta viesnīcas kompleksa galvenā ēka, 

piebūves un bungalo vai bungalo stila numuri. Tiek uzskatīts, ka Pakalpojumu sniedzējs līdzīga 

veida numurus galvenajā ēkā, piebūvē un bungalo piedāvā par vienādu cenu un ar vienādu vērtību. 

Pasažieri var tikai izvēlēties starp nakšņošanu galvenajā ēkā un piebūvē, ja tāda iespēja ir norādīta 

Tīmekļa vietnē. Šādā gadījumā Wizz Tours nodrošina līgumā minētā veida numuru. 

11.4. Īpašajos piedāvājumos var būt iekļautas viesnīcas, kas Tīmekļa vietnē nav norādītas pie 

standarta viesnīcām. Arī šo viesnīcu rezervējumiem tiek piemēroti šie Vispārīgie ceļojumu 

noteikumi un nosacījumi. 

11.5. Pasažieriem ir jāņem vērā, ka vasaras sezonā lielā pieprasījuma dēļ lūgumi pēc numura ar 

skatu uz jūru netiek obligāti izpildīti, pat ja ir samaksāta papildmaksa. Ja numurs ar skatu uz jūru 

netiek nodrošināts, papildmaksa tiks atmaksāta uzreiz pēc Kompleksā ceļojuma vai Saistīto 

ceļojumu pakalpojumu pabeigšanas. 

 

12. SŪDZĪBU PROCEDŪRA 

12.1. Pasažierim ir tiesības iesniegt sūdzību par pasūtītā pakalpojuma nesniegšanu un/vai 

kvalitātes atšķirībām. Sūdzības vietējam Pakalpojumu sniedzējam ir jāiesniedz pēc iespējas ātrāk. 
Sūdzībā norādītais aizskārums tiks nekavējoties novērsts nepieciešamajā apmērā. Ja pasažieris 

nepiekrīt sūdzības izskatīšanas rezultātam vai arī sūdzības tūlītēja izskatīšana nav iespējama, 

sūdzības fakts un pasažiera pozīcija tiek nekavējoties pierakstīta, un to paraksta pasažieris un 

vietējais Pakalpojumu sniedzējs, un pasažierim tiek nodrošināta šī dokumenta kopija.  

12.2. Ja pasažieris un vietējais Pakalpojumu sniedzējs nevar nekavējoties atrisināt problēmu, 

pasažierim ir jāsazinās ar Wizz Tours klientu apkalpošanas dienestu pa Tīmekļa vietnē norādīto 

tālruni, lai saņemtu turpmāku palīdzību. Pēc Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu 

pakalpojumu pabeigšanas pasažieri var nosūtīt sūdzību uz e-pasta adresi 

customerservice@wizztours.com, un šī sūdzība tiks pienācīgi izskatīta. Pasažieriem sūdzībā ir 

jānorāda savas Wizz Tours pasūtījuma numurs, rezervējuma numurs, ceļošanas datumi un 

detalizēta informācija par sūdzību.  Pasažieri nes atbildību par kaitējumu, kas radies no sūdzības 

novēlotas iesniegšanas. Par ceļotāja iebildumiem ir jāinformē Wizz Tours 30 dienu laikā pēc 

ceļojuma pabeigšanas, pretējā gadījumā šī tiesība tiks zaudēta. Šis termiņš un tiesības zaudējuma 

juridiskās sekas ir attiecināmas arī uz sūdzības prasību pieteikšanu. Wizz Tours rakstisku atbildi 

uz sūdzību sniegs 30 dienu laikā no tās saņemšanas. Ja sūdzība tiek noraidīta, pasažierim pēc 

2017. gada 1. janvāra visupirms ir jāvēršas rajona reģionālajā nodaļā (kontaktinformācija: 

http://jarasinfo.gov.hu), jo Nacionālā patērētāju aizsardzības iestāde pārtrauca savu darbību 

2016. gada 31. decembrī. Nacionālās patērētāju aizsardzības iestādes pārņēmējs ir Nacionālās 

attīstības ministrija (adrese: 1011, Budapešta, Fő utca 44-50, centrālās pasta kastītes adrese: 1440 

Budapest, Pf. 1, http://www.kormany.hu/en/ministry-of-national-development). 

12.3. Ludzu, ievērojiet, ka personas dati (vārds, adrese, tālruņa numurs) un jūsu atrašanās vieta 

netiek izpausta trešajām personām pat ārkārtas gadījumos, ja vien attiecīgais pasažieris savu 

tiesību aizsardzībai rakstiski nelūdz Wizz Tours to darīt. Šādu pieprasījumu izskatīšanas izmaksas 

ir jāsedz pasažierim. Pirms ceļošanas informējiet savus tuviniekus. 

12.4. Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu laikā pasažierim ir jārūpējas par 

savu bagāžu un vērtīgajām mantām. Wizz Tours nav atbildīgs par lidmašīnā, automašīnā, kuģī, 

viesnīcā vai cita veida transportā, naktsmītnē vai sniegtā pakalpojuma ietvaros atstātu bagāžu un 

vērtīgajām mantām, ja vien to nav izraisījusi mūsu vai mūsu Ceļojuma piedāvātāja nolaidība. 

mailto:customerservice@wizztours.com
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12.5. Pasažieris ir tieši atbildīgs par Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu 

laikā radīto kaitējumu, kas tā rīcības rezultātā ir nodarīts trešajām personām. 

13. PASE, VĪZA, MUITAS PROCEDŪRAS UN SABIEDRĪBAS VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS 

NOTEIKUMI 

13.1. Pasu un vīzu noteikumi var tikt mainīti, tāpēc pasažierim pirms Kompleksā ceļojuma vai 

Saistīto ceļojumu pakalpojumu rezervēšanas un laikus ir jānoskaidro piemērojamie noteikumi, 

vēršoties attiecīgās valsts vēstniecībā. Pasažieris ir atbildīgs par to, lai tā rīcībā būtu derīga pase 

vai cits ceļošanas dokuments, ka arī vīza, ja tāda nepieciešama. Ir svarīgi neaizmirst arī par visām 

pasažiera ceļojuma tranzītvietām, kurās pasažierim var būt nepieciešama vīza. Vīzas saņemšana 

nereti prasa ilgāku laiku, tāpēc pasažierim tiek ieteikts pieteikties vīzas saņemšanai labu laiku 

pirms attiecīgā lidojuma izlidošanas laika. Wizz Tours neuzņemas nekādu atbildību par klientiem, 

kuriem nav nepieciešamo dokumentu iekļūšanai Tīmekļa vietnē norādītajās valstīs, izkļūšanai no 

tām vai to šķērsošanai.  

13.2. Katrā galamērķī ir noteiktas savas prasības attiecībā uz ieceļošanas procedūru, 

vakcinācijām un citām veselības prasībām, kas turklāt var būt atkarīgas no pasažiera 

pavalstniecības. Pasažiera pienākums ir iegūt informāciju no atbilstošās vēstniecības par visām 

piemērojamām prasībām attiecībā uz iekļūšanu Tīmekļa vietnē norādītajās valstīs, izkļūšanu no 

tām vai to šķērsošanu. Nepieciešamības gadījumā jums ir jāsazinās ar kvalificētu veselības aprūpes 

darbinieku. Wizz Tours neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām problēmām, kas radušās no 

šādu likumīgo prasību neievērošanas. Tāpēc Wizz Tours iesaka jums pirms izlidošanas dienas 

noskaidrot visas prasības, kas ir spēkā izvēlētajā galamērķī vai tranzītvalstī, kā arī pārliecināties, 

ka jums ir pietiekami daudz laika visu nepieciešamo darbību veikšanai. 

14.  ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI 

14.1. Vispārīgie noteikumi 

14.1.1. Mēs neesam atbildīgi par kaitējumu, kas radies no Ceļojuma līguma neizpildes vai 

nepienācīgas izpildes, ja šādas neizpildes vai nepienācīgas izpildes cēlonis nav mūsu vai 

mūsu nolīgtā Ceļojuma piedāvātāja rīcība. 

14.1.2. Mēs nekādā gadījumā neesam atbildīgi par jebkādu kaitējumu, zaudējumiem vai 

prasībām, kas radušās no līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes, ja cēlonis ir 

neparedzams un nenovēršams un tajā (i) vainojams esat jūs vai persona, kuras tiesības jūs 

realizējat, un/vai (ii) vainojama ir trešā persona, kas nav saistīta ar nolīgto pakalpojumu 

sniegšanu. Arī tad, ja pasažiera nāves vai savainojuma gadījumā kompensāciju pieprasa 

persona, kas nav pasažieris, mēs esam atbrīvoti no atbildības.  

14.1.3. Ciktāl piemērojamais likums nenosaka citādi, mēs esam atbildīgi tikai par 

pierādāmu kaitējumu un nekādos gadījumos neesam atbildīgi par negūto peļņu, netiešiem 

zaudējumiem vai izrietošiem zaudējumiem.  

 

14.1.4. Mūsu atbildība par līguma pārkāpumu, deliktu vai cita veida pārkāpumu, kas nav 

saistītas ar miesas bojājumu nodarīšanu, nepārsniedz pierādīto kaitējuma apjomu un 

nevar būt lielāka par divkāršu Kopējo maksu, ja vien piemērojamajās starptautiskajās 

konvencijās (tostarp, bet ne tikai, Monreālas konvencijā) vai jebkādos piemērojamo 

likumu imperatīvajās normās nav noteikts citādi.   

 

14.1.5. Ja jūs ceļojat pa gaisu vai jūru, jūsu ceļojumam var tikt piemēroti noteikumi un 

ierobežojumi, kas paredzēti noteiktās konvencijās, kas regulē starptautiskos gaisa vai 

jūras pārvadājumus (piemēram, Varšavas konvencija, Monreālas konvencija vai Atēnu 
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konvencija). Neskatoties uz šī punkta pārējiem noteikumiem, kad mēs organizējam jūsu 

Komplekso ceļojumu vai Saistītos ceļojumu pakalpojumus, mūsu atbildībai tiek 

piemēroti noteikumi un ierobežojumi, kas atrunāti jebkādās piemērojamajās 

starptautiskajās konvencijās, tostarp, bet ne tikai, Monreālas konvencijā. Ja daļu 

Kompleksā ceļojuma vai Saistīto ceļojumu pakalpojumu nodrošina Ceļojuma 

piedāvātājs, uz jums attiecas arī šī Ceļojumu piedāvātāja noteikumi un nosacījumi, un tie 

var tikt izmantoti par labu mums.  

 

14.1.6. Wizz Tours nekādā veidā nav atbildīgs par tiešiem un netiešiem zaudējumiem 

un/vai kaitējumu, kas pasažierim radies Rezervējuma veicēja darbības vai bezdarbības 

rezultātā. 

14.1.7. Pasažieris ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kuras pasažieris šī Ceļojuma līguma 

izpildes laikā nodarījis trešajām personām. Ja pasažiera uzvedība ir apdraudoša vai 

pretlikumīga (piemēram, dzēruma stāvoklī), pasažieris var tikt izslēgts no ceļojuma vai 

dalības programmā, un Wizz Tours šādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādu 

kaitējumu. 

14.2. Tīmekļa vietnes darbība 

14.2.1. Wizz Tours piedāvā Tīmekļa vietni tās faktiskajā stāvoklī un pieliek saprātīgas 

pūles tās uzturēšanai un darbības nodrošināšanai, bet negarantē un neuzņemas atbildību 

par jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas tieši vai netieši radies no tīmekļa 

vietnes darbības, tehniskām kļūmēm, pakalpojumu nepieejamības vai arī sistēmas vai 

tīmekļa vietnes funkcionalitātes, vai saistībā ar to.  

14.2.2. Wizz Tours savā Tīmekļa vietnē publicē dažāda veida informāciju par trešo 

personu sniegtajiem un piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem un nekādā veidā 

nenes atbildību un negarantē informācijas precizitāti, pilnīgumu un šādu piedāvājumu 

aktuālās informācijas atjaunošanu. Daļa informācijas ik pa laikam tiek mainīta, un šādas 

informācijas pārbaude varbūt tiek veikta tikai rezervēšanas laikā.  

14.3. Nepārvarama vara 

14.3.1. Ciktāl šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos nav noteikts citādi, ja 

nepārvaramas varas (tostarp, bet ne tikai, politiskās, ekonomiskās vai masu nekārtības, 

kas var ietekmēt drošību) dēļ ir traucēta (i) Ceļojuma līguma izpilde vai (ii) tīmekļa 

vietnes darbība, tostarp, bet ne tikai, traucēta rezervēšana un apstiprināšana, Wizz Tours 

un/vai Wizz Air grupas uzņēmumi nav nekādā veidā atbildīgi par šādiem traucējumiem 

un jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, kas pasažierim var rasties šādas nepārvaramas 

varas apstākļu iestāšanās rezultātā.  

14.4. Paziņojums par prasību 

14.4.1. Ciktāl to atļauj piemērojamās starptautiskās konvencijas un tas neskar prasības par 

miesas bojājumu nodarīšanu, Wizz Tours nekādā gadījumā nenes atbildību attiecībā uz 

jebkādām prasībām, ja par šādu prasību raksts paziņojums nav sniegts noteiktajā 

divpadsmit (12) mēnešu laikā no rezervējuma veikšanas datuma. 

15. APDROŠINĀŠANA 

15.1. Wizz Tours īpaši iesaka pasažieriem noslēgt ceļojuma apdrošināšanas līgumu, jo īpaši 

tādēļ, ka noteiktos gadījumos Wizz Tours un/vai Ceļojuma piedāvātājs nenes nekādu atbildību.  

15.2. Wizz Tours informē pasažieri par piedāvātajiem ceļojumu apdrošināšanas produktiem 

(piemēram, nelaimes gadījumu, slimības, bagāžas un ceļojumu atcelšanas apdrošināšanu), 
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sniedzot informāciju par šādu apdrošināšanas līgumu būtiskajām sastāvdaļām (riskiem, kuru 

segumu nodrošina ceļojuma atcelšanas apdrošināšana, un maksājamām apdrošināšanas prēmijām). 

15.3. Ja pasažieris vēlas Tīmekļa vietnē iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, pasažierim tiks 

noslēgts līgums nepastarpināti ar apdrošināšanas uzņēmumu, kura noteikumi un nosacījumi tiks 

piemēroti šim apdrošināšanas līgumam. Wizz Tours Tīmekļa vietnē publicē apdrošināšanas 

uzņēmuma noteikumus un nosacījumus. Tas ļauj pasažierim iepriekš iepazīties ar noteikumiem 

jau pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas. Tādējādi pasažieri var iegūt detalizētu, skaidru, 

viegli uztveramu informāciju par līguma saturu, kā arī visu nepieciešamo informāciju par 

attiecīgajiem nosacījumiem. Attiecībā uz ceļojumu apdrošināšanu un ceļojuma atcelšanas 

apdrošināšanu, publicētie noteikumi kļūst par apdrošināšanas līguma daļu. 

15.4. Ceļojuma atcelšanas apdrošināšanu var noslēgt tikai Kompleksā ceļojuma vai Saistīto 

ceļojumu pakalpojumu rezervēšanas laikā. Ceļojuma atcelšanas apdrošināšana ir spēkā no 

Ceļojuma līguma noslēgšanas brīža, savukārt vispārīgā ceļojumu apdrošināšana ir spēkā no 

Ceļojuma līgumā noteiktā brīža, bet jebkurā gadījumā šīs apdrošināšanas stājas spēkā tikai pēc 

tam, kad apdrošināšanas maksa ir samaksāta uzņēmumam Wizz Tours. 

15.5. Ceļojuma atcelšanas apdrošināšanas maksa ir norādīta ceļojuma atcelšanas apdrošināšanas 

līgumā. Apdrošināšanas uzņēmums noteiks, vai pasažieris ir tiesīgs saņemt naudas atmaksu 

atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem. 

15.6. Wizz Tours apliecina, ka tā finanšu drošību garantē apdrošināšanas uzņēmuma QBE 

Insurance (Europe) Ungārijas filiāle. 

 

  

LĪGUMA VIENOTĪBAS UN DALĀMĪBAS KLAUZULA 

15.7. Ja kādā brīdī kāda šo Vispārīgo ceļojumu noteikumu un nosacījumu daļa (tostarp jebkurš 

šo Vispārīgo ceļojumu noteikumu un nosacījumu punkts vai punkti vai kāda šī punkta vai punktu 

apakšpunkts, sadaļa vai jebkura daļa) ir uzskatāma par spēkā neesošu vai zaudē spēku, vai citādi 

zaudē izpildāmību piemērojamo tiesību aktu izpratnē, tie uzskatāmi par svītrotiem no šiem 

Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem, bet šādi svītrojami nekādi neietekmē un 

neierobežo šo Vispārīgo ceļojumu noteikumu un nosacījumu pārējo punktu spēkā esamību un/vai 

izpildāmību.  

16. VISPĀRĪGO NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU IZMAIŅAS 

16.1. Wizz Tours patur tiesības periodiski veikt izmainās vai labojumus šajos Vispārīgajos 

ceļojumu noteikumos un nosacījumos, par to iepriekš nebrīdinot. Nav piemērojami 2013. likuma 

par Civilkodeksu 6:63 (5) un 6:67 (3) pants. Šo Vispārīgo ceļojumu noteikumu un nosacījumu 

aktuālā redakcija ir publicēta Tīmekļa vietnē, sākot ar attiecīgo izmaiņu spēkā stāšanās dienu. Uz 

Kompleksajiem ceļojumiem un Saistītajiem ceļojumu pakalpojumiem tiek attiecināti Vispārīgie 

ceļojumu noteikumi un nosacījumi rezervēšanas laikā spēkā esošajā redakcijā. 

17. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBU NORMAS UN JURISDIKCIJA 

17.1. Ciktāl starptautiskās konvencijas vai piemērojamo tiesību aktu imperatīvās normas 

neparedz citādi: 

a) šiem Vispārīgajiem ceļojumu noteikumiem un nosacījumiem un jebkādam (jūsu un/vai jūsu 

bagāžas) pārvadāšanas pakalpojumam, kuru mēs apņemamies jums nodrošināt, tiek piemērotas 

Ungārijas tiesību normas; 
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b) jebkāds strīds starp jums un mums, kas jebkādi saistīts ar minēto pārvadāšanas pakalpojumu vai 

izriet no tā, ir pakļauts neekskluzīvai Ungārijas tiesu jurisdikcijai. Ar “neekskluzīva jurisdikcija” 

tiek saprasta iespēja celt pret mums prasību tiesā, kas nav pakļauta Ungārijas tiesu jurisdikcijai. 


