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Preambul 

 

Wizz Tours Ltd. (denumită în continuare „Wizz Tours”), o societate comercială cu răspundere limitată, 

înregistrată sub numărul 01-09-205337, având sediul social la adresa 1103 Budapesta, Kőér utca 2/A. A. 

ép.1. em., Ungaria, cod TVA 25194841-2-43, înregistrată ca agenție de turism sub numărul U-001643, 

publică prezentele Condiții generale de călătorie.   

1. DEFINIȚII 

CENTRUL TELEFONIC: un serviciu pentru clienți asigurat prin telefon, ale cărui numere de telefon 

actuale pot fi găsite pe Site-ul web.  

CONDIȚII CONTRACTUALE: condițiile cuprinse în Contractul de călătorie care include (i) 

Confirmarea, (ii) prezentele Condiții generale de călătorie și (iii) Politica de confidențialitate. 

CONFIRMARE: (i) documentul emis Pasagerului după confirmarea rezervării Pachetului turistic sau 

Aranjamentului de călătorie asociat ori (ii) în cazul oricăror modificări ale rezervării de către Pasager, 

documentul emis Pasagerului reprezentând aprobarea acestor modificări de către Wizz Tours. 

Confirmarea conține numele Pasagerului și detaliile zborului, cazării și altor servicii, făcând referire la 

Condițiile contractuale și la alte informații importante. În cazul în care efectuați rezervarea prin 

intermediul Centrului telefonic, vi se va furniza un cod de rezervare, iar Confirmarea vă va fi trimisă 

prin fax, e-mail sau poștă. 

CONTRACT (DE CĂLĂTORIE): contractul de călătorie încheiat între Dumneavoastră și Wizz Tours, 

conform Condițiilor contractuale, în baza căruia Noi vă asigurăm transportul aerian de la punctul de 

plecare până la punctul de sosire, precum și cazarea și/sau Alte servicii.  

CONDIȚII GENERALE DE CĂLĂTORIE: prevederile aplicabile Pachetului turistic sau 

Aranjamentului de călătorie asociat selectat de către Dumneavoastră, așa cum este prevăzut în 

prezentele Condiții generale de călătorie. 

ALTE SERVICII: orice alte servicii furnizate pe lângă zbor și/sau cazare, incluse în Pachetul turistic 

sau în Aranjamentul de călătorie asociat, în special serviciile de călătorie definite în Secțiunea 2, punctul 

9 c) – d) din Hotărâre.  

PACHETUL TURISTIC sau ARANJAMENTUL DE CĂLĂTORIE ASOCIAT: obiectul Contractului 

de călătorie, reprezentând Pachetul turistic sau Aranjamentul de călătorie asociat, acestea conținând un 

zbor, cazare și/sau Alte servicii în sensul Hotărârii și DIRECTIVEI (UE) A PARLAMENTULUI ȘI 

CONSILIULUI EUROPEAN 2302/2015 din data de 25 noiembrie 2015 cu privire la Pachetul turistic 

și Aranjamentele de călătorie asociate, care modifică Regulamentul (CE) nr. 2004/2006 și Directiva 

UE/83/2011 a Parlamentului și Consiliului European și care abrogă Directiva Consiliului CEE/314/90, 

cu modificările ulterioare. 

PASAGER, DUMNEAVOASTRĂ, AL/A/AI/ALE DUMNEAVOASTRĂ sau DUMNEAVOASTRĂ 

PERSONAL: persoana desemnată ca pasager în Confirmare și pentru care s-a pregătit Pachetul turistic 

cu acordul Nostru. 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE: politica afișată pe Site-ul nostru web, care reglementează 

gestionarea datelor cu caracter personal furnizate companiei Wizz Tours de către Dumneavoastră sau 

de către Persoana care face rezervarea. 
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HOTĂRÂRE: Hotărârea Guvernamentală nr. 472/2017 din data de 28 decembrie 2017 cu privire la 

contractele referitoare la servicii de călătorie, în mod particular cu privire la contractele referitoare la 

pachete turistice și aranjamente de călătorie asociate, cu modificările ulterioare ocazionale. 

PERSOANA CARE FACE REZERVAREA: persoana care a împlinit 18 ani sau o entitate juridică care 

acționează în calitate de agent al Pasagerului și care efectuează rezervarea pentru și în nume propriu 

și/sau pentru și în numele Pasagerului și care se angajează să respecte obligațiile prevăzute în Clauzele 

4.1.3 – 4.1.6. În plus, Persoana care face rezervarea include orice persoană fizică sau orice companie 

care plătește Prețul total, după cum se menționează în Confirmare. 

FURNIZORUL DE SERVICII sau FURNIZORUL DE SERVICII DE CĂLĂTORIE: înseamnă un 

furnizor terț care furnizează serviciile incluse în Pachetul turistic sau în Aranjamentul de călătorie 

asociat. 

PREȚUL TOTAL: prețul plătibil pentru toate serviciile prestate dumneavoastră de către Wizz Tours, 

care include prețul pentru transportul aerian, cazarea și taxele pentru Alte servicii, așa cum este prevăzut 

în articolul 6.4 din prezentele Condiții generale de călătorie. 

SITE WEB: www.wizztours.com   

NOI, AL NOSTRU/A NOASTRĂ/AI NOȘTRI/ALE NOASTRE, NOI ÎNȘINE, NOUĂ sau Wizz 

Tours: Wizz Tours Ltd. așa cum este indicat mai sus, precum și angajații, salariații și reprezentanții săi.  

TAXA DE ANULARE WIZZ TOURS: taxa plătibilă de către Pasager sau de către Persoana care face 

rezervarea, așa cum este menționată în Lista de taxe pentru servicii a Wizz Tours în cazul anulării 

Pachetului turistic, în conformitate cu articolul 8.2 din prezentele Condiții generale de călătorie. 

LISTA DE TAXE PENTRU SERVICII A WIZZ TOURS: lista disponibilă pe Site-ul web, care conține 

taxele pentru serviciile furnizate de Wizz Tours în baza prezentelor Condiții generale de călătorie. 

2. APLICABILITATE 

2.1. Prevederi generale  

2.1.1. Prevederile din prezentele Condiții generale de călătorie fac parte din Contractul de călătorie în 

vigoare la data emiterii Confirmării.  

2.1.2. Pe lângă prezentele Condiții generale de călătorie, fiecare Furnizor de servicii va formula 

propriile condiții aplicabile care vor guverna produsele și serviciile acestuia. Asigurați-vă că ați 

citit atât prezentele Condiții generale de călătorie, cât și condițiile aplicabile serviciilor furnizate 

de către Furnizorul de servicii relevant înainte de a finaliza tranzacția cu Noi. Exemplarele 

condițiilor aplicate de orice Furnizor de servicii relevant pot fi obținute de la noi în baza unei 

cereri.  

2.2. Inconsistență juridică   

2.2.1. Dacă oricare dintre prevederile prezentelor Condiții generale de călătorie contravine 

prevederilor obligatorii ale oricărei legi în vigoare, prevederile obligatorii vor avea prioritate. 

Cu toate acestea, celelalte prevederi din prezentele Condiții generale de călătorie rămân 

aplicabile și valabile.  

3. CONTRACT DE CĂLĂTORIE 

3.1. Încheierea Contractului de călătorie și conținutul acestuia 

http://www.wizztours.com/
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3.1.1. Contractul de călătorie se încheie după primirea plății Prețului total și după emiterea 

Confirmării.  

3.1.2. Wizz Tours acționează în calitate de organizator în ceea ce privește rezervările pentru Pachetele 

turistice sau Aranjamentele de călătorie asociate efectuate prin intermediul Site-ului web sau 

prin intermediul Centrului telefonic. 

3.1.3. Acceptarea prezentelor Condiții generale de călătorie constituie o condiție pentru achiziționarea 

unui Pachet turistic sau a unui Aranjament de călătorie asociat de la Wizz Tours.  

3.2. Confirmare 

3.2.1. Confirmarea certifică încheierea Contractului de călătorie între Dumneavoastră și Noi.  

3.2.2. În cazul în care vă modificați rezervarea, așa cum este permis în prezentele Condiții generale de 

călătorie, vă vom emite o Confirmare nouă care reprezintă acceptarea modificărilor realizate de 

către Dumneavoastră. În acest caz, Confirmarea nou emisă va fi parte integrantă din Contractul 

de călătorie. 

3.2.3. Puteți să solicitați înlocuirea (retrimiterea) Confirmării sau a codului rezervării sunând la 

Centrul nostru telefonic. Este posibil ca Wizz Tours să aplice o taxă pentru acest serviciu.  

4. REZERVARE 

4.1. Prevederi generale 

4.1.1. Puteți să faceți o rezervare fie prin intermediul Site-ului web, fie sunând la Centrul telefonic. 

4.1.2. Aveți obligația să ne furnizați, în mod direct sau prin intermediul Persoanei care face rezervarea, 

datele de contact corespunzătoare la care puteți fi contactat în orice moment (numărul de telefon 

fix/numărul de telefon mobil și adresa de email). Este responsabilitatea Dumneavoastră să vă 

asigurați că toate datele furnizate sunt corecte, că aveți acces și că verificați în mod regulat 

adresa de e-mail furnizată. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că numerele de 

telefon furnizate, inclusiv prefixul țării și prefixul local, sunt corecte și că puteți fi contactat în 

permanență la cel puțin unul dintre numerele de telefon indicate în rezervare. Wizz Tours nu își 

asumă răspunderea pentru daunele cauzate de faptul că nu ați respectat cerințele menționate mai 

sus. 

4.1.3. În cazul în care Persoana care face rezervarea nu este un Pasager, atunci se consideră că Persoana 

care face rezervarea acceptă prezentele Condiții generale de călătorie în numele Pasagerilor 

indicați în rezervare.  

4.1.4. În plus, în cazul în care Persoana care face rezervarea nu este un Pasager, iar detaliile de contact 

ale acesteia sunt indicate în rezervarea dumneavoastră, sunteți de acord că Persoana care face 

rezervarea:  

(a) va fi responsabilă pentru primirea și retransmiterea oricăror comunicări/a oricărei 

corespondențe (inclusiv modificări, amendamente și anulări) din partea noastră sau a 

Furnizorilor noștri de servicii în legătură cu rezervarea către Pasagerii indicați în rezervare; și 

(b) va informa toți Pasagerii indicați în rezervare în legătură cu orice notificări trimise de către 

Wizz Tours Persoanei care face rezervarea și care afectează rezervarea și Pachetul turistic sau 

Aranjamentul de călătorie asociat. 

 

În plus, confirmați că, în cazul în care nu ne transmiteți instrucțiuni contrare, vom presupune că 

Persoana care face rezervarea deține acordul fiecărui Pasager de a primi orice sumă rambursată 

și, dacă este cazul, cheltuieli incidentale sau compensații datorate și plătibile în baza rezervării. 
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4.1.5. Prin acceptarea prezentelor Condiții generale de călătorie, se consideră că Persoana care face 

rezervarea este autorizată să furnizeze datele cu caracter personal și că acceptă și este de acord 

că orice date cu caracter personal ne-au fost furnizate în scopul specificat în Politica de 

confidențialitate.  Prin punerea la dispoziția noastră a detaliilor de contact în calitate de Persoană 

care face rezervarea și/sau prin autorizarea Persoanei care face rezervarea de a acționa în numele 

Dumneavoastră, sunteți de acord ca noi să utilizăm aceste detalii de contact în orice 

corespondență ulterioară între Persoana care face rezervarea și Noi sau Furnizorul de servicii. 

Asigurați-vă că detaliile de contact ale Persoanei care face rezervarea ne sunt furnizate cu 

acordul Persoanei care face rezervarea, că acestea sunt corecte și informați-ne imediat atunci 

când detaliile respective sunt modificate. Pasagerul și/sau Persoana care face rezervarea poartă 

responsabilitatea deplină pentru datele cu caracter personal furnizate în temeiul prezentelor 

Condiții generale de călătorie.  

4.1.6. În cazul în care o rezervare este făcută de un terț (inclusiv sisteme de rezervare), terțul 

(de exemplu, agentul de turism) acționează în calitate de Persoană care face rezervarea și își 

asumă toate drepturile și obligațiile în numele Pasagerilor menționați în rezervare. Persoana care 

face rezervarea este obligată să vă furnizeze toate informațiile relevante pentru rezervare 

(incluzând, fără limitare, elementele Prețului total și sumele respective). 

4.1.7. Dumneavoastră trebuie să ne furnizați numele complet, așa cum apare pe Documentul de 

călătorie care va fi utilizat pentru călătorie. Dacă nu faceți acest lucru, vi se va percepe o taxă 

pentru schimbarea numelui Pasagerului, valoarea acesteia fiind disponibilă pe Site-ul web sau 

prin intermediul Centrului telefonic. 

4.1.8. Prin efectuarea rezervării, Pasagerul confirmă în mod expres că s-a familiarizat, a înțeles și a 

acceptat Condițiile generale de călătorie și că a primit informații separate despre clauzele 

contractuale care diferă în mod semnificativ de legile în vigoare și de practicile contractuale 

particulare, incluzând, în mod special, dar fără limitare, condițiile privind compensarea 

daunelor, anularea și executarea drepturilor, lucru confirmat în mod expres de către Pasager pe 

parcursul rezervării. 

4.1.9. Vă atragem atenția asupra faptului că, în cazul încheierii unui contract pe Site-ul web, oferim 

posibilitatea ca Pasagerul să se familiarizeze pe deplin cu Condițiile generale de călătorie 

înaintea încheierii Contractului de călătorie și să primească informațiile obligatorii impuse de 

legile în vigoare cu privire la încheierea contractului electronic. 

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PASAGERULUI 

5.1. Pasagerul este obligat să achite Prețul total, conform instrucțiunilor primite din partea Wizz Tours, 

și să confirme acceptarea Condițiilor contractuale. 

5.2. Pasagerul trebuie să respecte data și locul de plecare indicate în Confirmare; această prevedere se 

aplică și datei și locului de întoarcere. În caz contrar, toate costurile și cheltuielile apărute ca 

urmare a pierderii zborului și/sau pierderii sau reducerii Pachetului turistic sau Aranjamentului de 

călătorie asociat vor fi suportate de către Pasager.  

5.3. În ceea ce privește Pachetul turistic sau Aranjamentul de călătorie asociat care include biletele de 

avion, confirmați că termenii și condițiile companiei aeriene respective vor deveni parte integrantă 

din Contractul de călătorie. Companiile aeriene își rezervă dreptul de a modifica orele de plecare 

și prețurile fără a trimite o notificare prealabilă. Wizz Tours va informa Pasagerul cu privire la 

orele de plecare modificate. În orice caz, se vor aplica condițiile companiei aeriene respective, 

inclusiv condițiile de plată, modificarea și taxele de anulare.  

5.4. Pasagerul și Wizz Tours trebuie să colaboreze pe durata executării Contractului de călătorie, în 

special în cazul rezervărilor pe termen scurt sau în ultimul moment. Trebuie să notificați imediat 
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Wizz Tours în legătură cu modificarea datelor dumneavoastră, în special a detaliilor de contact 

(incluzând numerele de telefon, adresa de e-mail), și în legătură cu orice modificare a 

documentului de călătorie. De asemenea, trebuie să vă asigurați că furnizați date cu caracter 

personal corecte la momentul rezervării. Nerespectarea cerințelor menționate mai sus și 

consecințele nerespectării acestora vor fi suportate de către Pasager. Pasagerul poartă 

responsabilitatea deplină pentru deținerea documentelor valabile, necesare pentru călătorie 

(incluzând, fără limitare, cartea de identitate, pașaportul, vizele, declarațiile pentru copii etc.). 

5.5. În plus, Pasagerul este obligat să verifice dacă numele indicat în documentul de călătorie 

corespunde cu numele de pe Confirmarea rezervării Pasagerului; în caz contrar, este posibil ca 

Pasagerul să nu poată călători, iar asigurarea să nu fie valabilă. În cazul în care, după rezervarea 

unui Pachet turistic sau a unui Aranjament de călătorie asociat, dar înainte de călătorie, orice 

membru al familiei Pasagerului își schimbă numele, de exemplu în urma căsătoriei, compania 

Wizz Tours trebuie să fie informată imediat pentru ca aceasta să facă modificările necesare asupra 

documentației aferente Pachetului turistic sau Aranjamentului de călătorie asociat. Rețineți că 

modificările numelor se supun unei taxe. Consultați Lista oficială de taxe pentru servicii a Wizz 

Tours pentru taxele aplicabile.  

5.6. În plus, în cazul în care Pachetul turistic sau Aranjamentul de călătorie asociat include un zbor și 

aveți nevoie de asistență specială, aveți obligația de a informa Centrul telefonic în legătură cu 

handicapul dumneavoastră fizic sau mobilitatea redusă, în legătură cu tipul de mobilitate sau alt 

mijloc ajutător pe care doriți să îl transportați sau de care aveți nevoie, precum și în legătură cu 

orice modificări relevante, cu 48 de ore înainte de ora de plecare programată a zborului 

dumneavoastră. 

5.7. Orice persoană sub 18 ani trebuie să fie însoțită de un adult pe parcursul călătoriei. Pot exista alte 

restricții și condiții impuse de către Furnizorii de servicii, iar în unele țări regulamentele cu privire 

la călătoria minorilor pot fi mai stricte decât cele de mai sus. Informațiile generale în acest sens 

sunt disponibile pe Site-ul web. Se vor aplica regulamentele respective. Aceste excepții sunt 

explicate în detaliile ofertelor relevante, iar Wizz Tours recomandă cu fermitate Pasagerilor să 

consulte condițiile Furnizorului de servicii respectiv înainte de confirmarea unei rezervări. 

Responsabilitatea pentru respectarea oricăror cerințe suplimentare și/sau speciale aplicabile în țara 

de destinație revine exclusiv Pasagerului. 

5.8. Pasagerul este obligat să se conformeze și să respecte toate legile și regulamentele aplicabile 

călătoriei (de exemplu, pașaport, controale, valută străină, reguli de sănătate etc.), precum și legile 

și tradițiile țării de destinație. Wizz Tours nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de daune și 

costuri care decurg din încălcarea acestora, daunele și costurile generate de încălcarea acestora 

fiind suportate de către Pasager. La momentul încheierii Contractului de călătorie, Wizz Tours 

atrage atenția Pasagerului asupra celor de mai sus: informațiile scrise pot fi găsite pe Site-ul web. 

În cazul în care Pasagerului, din propria sa vină, îi este refuzată călătoria după începerea acesteia 

pentru încălcarea legilor în vigoare, Wizz Tours va acționa în conformitate cu condițiile de 

retragere, adică Pasagerul nu poate solicita restituirea taxei de participare plătite. 

5.9. Prin acceptarea prezentelor Condiții generale de călătorie, Pasagerul confirmă că, în timpul 

desfășurării Pachetului turistic sau a Aranjamentului de călătorie asociat, în anumite situații ar 

putea să apară necesitatea comunicării într-o limbă străină diferită de limba sa maternă sau 

necesitatea furnizării anumitor informații referitoare la Pachetul turistic sau la Acordul de călătorie 

asociat într-o limbă străină. 

5.10. Dacă nu se încheie o asigurare la Wizz Tours, pasagerul este obligat să se ocupe de 

asigurarea proprie. În cazul în care pasagerul nu este asigurat, toate daunele și costurile cauzate de 

boală, accidente sau deteriorarea bagajelor sunt suportate de către acesta.   
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6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMPANIEI WIZZ TOURS 

6.1. Wizz Tours își rezervă dreptul de a modifica sau anula Contractul de călătorie în caz de forță 

majoră, incluzând, fără limitare, dezastrele naturale, grevele, războaiele, schimbările politice, 

întârzierile traficului aerian sau suspendarea anumitor rute aeriene și în cazul închiderii temporare 

a traficului rutier, feroviar sau aerian.  

6.2. Wizz Tours nu își asumă răspunderea pentru modificarea cadrului natural din motive excepționale 

și nici pentru inconveniențele sau daunele rezultate din cauze naturale. 

6.3. Toate prețurile promovate de către Wizz Tours reflectă Prețul total, inclusiv taxele pe vânzări și 

costurile de administrare. Cu toate acestea, este posibil ca Prețul total să nu includă toate taxele 

locale care sunt plătibile la nivel local. Wizz Tours depune toate eforturile necesare pentru a 

informa Pasagerii cu privire la toate taxele locale în descrierile produselor, însă se poate ca acest 

lucru să nu fie posibil sau ca acestea să se modifice la anumite intervale de timp. Taxele locale 

frecvente includ, dar nu se limitează la taxele municipale sau de turism, aer condiționat, seifuri, 

telecomandă pentru televizor, facilități pentru saună, piscină sau prosoape pentru plajă, parcare 

zilnică, divertisment și activități desfășurate în afara locului de cazare, scaune pentru copii, 

pătuțuri, servicii de îngrijire a bebelușilor, mese de room service pentru copii, mini-bar, TV/TV 

prin satelit, apeluri telefonice, vedere la mare, șezlonguri, jacuzzi, saună, tenis de masă, biliard și 

darts. 

6.4. În conformitate cu clauza Error! Reference source not found., Wizz Tours își rezervă dreptul de 

a modifica Prețul total după ce ați efectuat rezervarea, cu cel mult 30 de zile înainte de decolare și 

cu un procent de maxim 8% din Prețul total, în cazul unei modificări neprevăzute a elementelor 

de cost individuale ale Pachetului turistic sau Aranjamentului de călătorie asociat. Dacă Pasagerul 

a primit o Confirmare, orice majorare a Prețului total se va limita la costurile de transport 

(combustibil, taxele de la aeroport și alte costuri de transport care fac parte din contractul nostru 

cu furnizorul de transport), la impozite și la taxe aplicabile sau se va baza pe orice fluctuație a 

cursurilor de schimb aplicate Pachetului turistic. 

6.5. În cazul în care majorarea Prețului total este mai mică de 2%, nu vă vom transmite această creștere. 

Vă vom transmite numai creșterile care ating sau depășesc 2% din Prețul total. După plata Prețului 

total de către Pasager, în conformitate cu condițiile de plată aplicabile, Wizz Tours va emite și va 

preda Pasagerului toate documentele de călătorie relevante sub forma Confirmării:  

6.5.1. Pasagerul va primi e-mailul de confirmare care conține numărul de referință al rezervării și 

detaliile călătoriei. E-mailul de confirmare va fi trimis după efectuarea rezervării online și 

după plata integrală a Prețului total.  

6.5.2. Rețineți că este posibil să vi se solicite să prezentați Furnizorului de servicii relevant 

numărul de referință al rezervării și/sau e-mailul de Confirmare, ca dovadă a rezervării 

confirmate a Pasagerului. Wizz Tours recomandă Pasagerilor să imprime e-mailul de 

confirmare.  

6.5.3. Wizz Tours nu va trimite Pasagerului bilete sau vouchere electronice separate, și nici bilete 

fizice. 

6.5.4. În circumstanțe excepționale, având în vedere restricțiile de emitere a biletelor independente 

de controlul său, este posibil ca Wizz Tours să nu poată transmite companiei aeriene 

informații despre rezervările confirmate pentru finalizarea rezervării. În acest caz, Wizz 

Tours va încerca să informeze Pasagerul în termen de 48 de ore de la Confirmare și să 

pregătească un ramburs sau să prezinte o alternativă. În cazul în care Pasagerul va alege o 

alternativă, iar aceasta este mai scumpă decât rezervarea originală, acesta va fi responsabil 

pentru plata diferenței. 
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7. CONDIȚII DE PLATĂ 

7.1. Condițiile de plată pentru rezervările online sau pentru rezervările prin Centrul telefonic 

7.1.1. În cazul încheierii unui contract în termen de 60 de zile de la începerea călătoriei, Pasagerul 

va plăti un Avans de 30% din Prețul total și un Depozit de 10% din Prețul total la data 

rezervării, cu excepția cazului în care se prevede altfel în Termenii și condițiile generale. 

Pasagerul trebuie să plătească suma rămasă din Prețul total până cel târziu în cea de-a 30-a 

zi dinainte de data plecării. În cazul în care Pasagerul nu plătește suma rămasă până la data 

limită, Wizz Tours își rezervă dreptul de a anula rezervarea, păstrând suma depozitului plătit 

în momentul anulării rezervării. 

7.1.2. În cazul încheierii contractului în termen de 60 de zile de la începerea călătoriei, fără a 

depăși 30 de zile, Pasagerul va achita o plată în avans de 40% din Prețul total la data 

rezervării, dacă nu este altfel prevăzut în Termenii și condițiile generale. Pasagerul 

trebuie să plătească suma rămasă din Prețul total până cel târziu în cea de-a 30-a zi 

dinainte de data plecării. 

7.1.3. În cazul încheierii contractului în termen de 30 de zile de la începerea călătoriei, Pasagerul 

este obligat să plătească 100% din Prețul total în momentul rezervării. 

7.1.4.  Plata se consideră efectuată în ziua în care este creditată în contul bancar al companiei 

Wizz Tours. În cazul în care Prețul total nu este creditat în termenul stabilit, Wizz Tours 

își rezervă dreptul de a anula rezervarea și de a restitui cheltuielile efectuate de către 

Pasager. 

7.1.5. Pasagerii pot plăti cu cardul de credit sau – oriunde se oferă și se indică în mod separat – 

prin transfer bancar. Este posibil ca transferul bancar să nu fie o opțiune de plată disponibilă 

pentru fiecare rezervare. 

7.1.6. Se aplică condiții speciale plăților prin transfer bancar. 

7.1.6.1. Pasagerul trebuie să se asigure că taxa necesară este creditată imediat sau cel târziu 

în termen de 5 zile lucrătoare în contul bancar indicat de Wizz Tours la momentul 

rezervării. În cazul în care Prețul total nu este creditat în intervalul de timp specificat, 

Wizz Tours își rezervă dreptul de a anula rezervarea fără o notificare prealabilă 

trimisă Pasagerului.  

7.1.6.2. Pasagerul este obligat să acopere toate costurile sau taxele impuse în legătură cu 

efectuarea transferului bancar. 

7.1.6.3. În cazul în care Pasagerul nu primește nici o confirmare de la Wizz Tours în termen 

de 5 zile de la data efectuării rezervării, acesta trebuie să contacteze Centrul telefonic 

pentru a verifica validitatea rezervării. 

7.1.6.4. Wizz Tours va returna orice plăți neidentificate în contul bancar din care provin. 

Toate costurile asociate cu acest transfer bancar de returnare vor fi suportate de 

Pasager. 

7.1.6.5. Sunteți responsabil pentru plata Prețului total, chiar și în cazul efectuării plății de 

către un terț. Putem anula rezervarea sau putem bloca plata dumneavoastră fără o 

notificare prealabilă, în cazul în care considerăm, la libera noastră alegere, că cardul 

de debit sau de credit utilizat pentru plată ori că plata prin transfer bancar și/sau 

detaliile rezervării indică un risc ridicat de fraudă sau suspectăm în mod rezonabil că 

deținătorul cardului sau pasagerul are legătură cu o altă activitate frauduloasă.  

7.2. Condiții individuale de plată 
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7.2.1 În anumite cazuri, condițiile de plată diferite de cele menționate în clauza 7.1 pot fi valabile 

pentru anumite tipuri de Contracte de călătorie în următoarele cazuri: 

 7.2.1.1 dacă contractul încheiat cu contribuabilul străin prevede condiții de plată mai 

stricte; sau 

 7.2.1.2 dacă Compania aeriană care oferă partea de transport aerian din Pachetul turistic 

sau din Aranjamentul de călătorie asociat prescrie obligația de plată și în cazul anulării cu mai 

mult de 60 de zile înainte de plecare, iar obligația de plată poate fi transferată Pasagerului de către 

Wizz Tours; sau 

 7.2.1.3 în cazul în care transportul aerian care face parte din Pachetul turistic sau din 

Aranjamentul de călătorie asociat cuprinde transportul aerian al pasagerilor prin zboruri regulate. 

7.2.2 În cazurile de mai sus, Furnizorii de servicii din cadrul Wizz Tours prescriu în mod obișnuit 

condițiile individuale pentru a asigura furnizarea de reduceri speciale oferite Pasagerilor. 

7.3. Condiții de plată pentru rezervările online 

7.3.1 Fără a aduce atingere clauzei 7.1, în cazul rezervărilor online, Pasagerul este obligat să 

plătească 100% din Prețul total în momentul rezervării. În astfel de situații, Pasagerilor li 

se oferă reduceri speciale în comparație cu rezervările efectuate prin intermediul Centrului 

telefonic, unde se aplică condiții de plată diferite. În cazul în care Furnizorul serviciului 

care face parte din Pachetul turistic sau din Aranjamentul de călătorie asociat permite, de 

asemenea, plata în rate în cazul rezervărilor online, Wizz Tours permite, la rândul său, plata 

în rate în cazul unui astfel de Pachet turistic sau Aranjament de călătorie asociat. Condițiile 

individuale de plată aplicabile unui anumit Pachet turistic sau Aranjament de călătorie 

asociat sunt indicate în procesul de rezervare. 

7.4. Condiții de plată pentru rezervările prin intermediul Centrului telefonic 

7.4.1 Pasagerul confirmă că se pot aplica prețuri mai mari Pachetelor turistice sau 

Aranjamentelor de călătorie asociate în cazul rezervărilor efectuate prin intermediul Centrului 

telefonic decât în cazul Pachetelor turistice sau Aranjamentelor de călătorie asociate similare, 

oferite prin canalul online. 

7.4.2 În cazul rezervărilor efectuate prin intermediul Centrului telefonic se plătește o taxă 

suplimentară de rezervare, așa cum se precizează în Lista de taxe pentru servicii a Wizz Tours. 

7.5. Facturare 

7.5.1. Wizz Tours va emite facturi electronice pentru rezervările online sau pentru rezervările 

efectuate prin intermediul Centrului telefonic. 

7.5.2. Prin acceptarea prezentelor Condiții generale de călătorie, Pasagerul este de acord în mod 

expres ca Wizz Tours să trimită în mod exclusiv o factură electronică privind Prețul total la 

adresa de e-mail furnizată de către Pasager în momentul rezervării. În plus, puteți să 

solicitați un exemplar tipărit pe hârtie al facturii Dumneavoastră electronice la Centrul 

telefonic, contra unei taxe a cărei valoare este disponibilă pe Site-ul web, în Lista de taxe 

pentru servicii a Wizz Tours ori la Centrul telefonic. O astfel de copie fizică a facturii va fi 

trimisă prin poștă la adresa furnizată de Pasager. Pasagerul poate să solicite o factură 

modificată, care să conțină alte detalii de facturare decât cele oferite în momentul rezervării, 

pentru care este posibil să se perceapă o taxă. 
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7.5.3. Facturile electronice sunt trimise în conformitate cu reglementările legale din Ungaria. 

7.5.4.  În conformitate cu prevederile Legii în vigoare privind reglementarea TVA, Wizz Tours 

va percepe 27% din TVA la prețurile publicate în cazul în care Pasagerul nu are factura 

emisă pe numele său. Suma facturii nu va fi majorată prin TVA în cazul în care Pasagerul 

se angajează să achiziționeze acest serviciu ca utilizator final (adică nu pentru a-l 

revinde). 

8. MODIFICAREA ȘI ANULAREA DE CĂTRE PASAGER 

8.1. Modificarea de către Pasager 

8.1.1. În cazul în care rezervarea este confirmată de Wizz Tours și Pasagerul dorește să schimbe 

orice detalii aferente Pachetului turistic sau Aranjamentului de călătorie asociat confirmat 

(incluzând, dar fără limitare, numele Pasagerului, data plecării sau sosirii, cazarea etc.), 

Wizz Tours va face eforturi rezonabile pentru a organiza aceste schimbări. Cu toate acestea, 

Wizz Tours nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care nu poate face acest lucru. Nu 

se acceptă modificări solicitate cu 24 de ore înainte de plecare. 

8.1.2. Pasagerii pot transfera drepturile și obligațiile din Contractul de călătorie unui terț care 

îndeplinește condițiile din Contractul de călătorie cu 24 de ore înainte de plecare. Până la 

începerea călătoriei, Pasagerul va informa imediat Wizz Tour despre transferul drepturilor 

și obligațiilor sale care decurg din Contractul de călătorie. Pasagerii și părțile terțe își asumă 

răspunderea în comun și în mod separat pentru obligațiile care decurg din transferul 

drepturilor și obligațiilor și pentru costurile suplimentare rezultate din transfer. În cazul 

neachitării costurilor suplimentare în termenul stabilit, rezervarea va fi considerată anulată. 

8.1.3. În cazul oricărei modificări, Pasagerul trebuie să plătească o taxă de modificare 

corespunzătoare, în conformitate cu Lista de taxe pentru servicii a Wizz Tours disponibilă 

pe Site-ul web.  

8.1.4. Taxa de modificare impusă de Wizz Tours se aplică în plus față de orice taxă de modificare 

sau diferență tarifară impusă de Furnizorul de servicii și facturată direct pentru Wizz Tours, 

iar Wizz Tours le va aplica din nou în mod transparent.  

8.1.5. Rețineți că anumite solicitări de modificare ar putea genera o taxă de modificare de până la 

sau care depășește 100% din Prețul total inițial ca urmare a condițiilor Furnizorilor de 

servicii de călătorie selectați. 

8.1.6. Când se modifică detaliile Pachetului turistic inițial sau ale Aranjamentului de călătorie 

asociat, prețul noilor aranjamente de călătorie va depinde de prețul care se aplică în ziua în 

care se face cererea de modificare. Aceste prețuri pot să nu fie identice cu cele aplicabile 

pentru rezervarea inițială. 

8.1.7. Rețineți că modificările sunt întotdeauna influențate de disponibilitatea capacității 

Furnizorilor de servicii de călătorie (companii aeriene, hoteluri etc.). 

8.2. Anularea de către Pasager 

8.2.1. Odată ce o Confirmare a fost emisă de către Wizz Tours și Pasagerul dorește să anuleze 

Pachetul turistic confirmat, Wizz Tours va aplica o Taxă de anulare în conformitate cu Lista 

de taxe pentru servicii a Wizz Tours. Orice solicitare de anulare trebuie făcută în scris de 

către Pasager sau de către Persoana care face rezervarea.  

8.2.2. Taxa de anulare impusă de Wizz Tours se bazează pe numărul de zile dinaintea datei inițiale 

de plecare, când notificarea de anulare este primită: 

Condiții valabile pentru anulările făcute de Pasager 
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Notificare privind ora anulării Taxele impuse Pasagerului 

Cu peste 60 de zile înainte de data de plecare  Fără Taxe de anulare impuse de Wizz Tours 

 În conformitate cu condițiile Companiei aeriene, tarifele 

nerambursabile și taxele de anulare impuse de Compania aeriană vor 

fi acoperite de către Pasager 

 

Între 36 și 60 de zile înainte de data plecării (în cazul unui 

Contract de călătorie pentru utilizarea apartamentelor, 

între 46 și 60 de zile) 

 Taxa de anulare impusă de Wizz Tours de 20 EUR per Pasager 

 În conformitate cu condițiile Furnizorului de servicii de călătorie (cu 

excepția Companiei aeriene), suma nerambursabilă și taxa de 

anulare impuse de Furnizorului de servicii sunt acoperite de către 

Pasager, însă Taxa de anulare a Wizz Tours nu poate depăși 10% 

din Prețul total. 

 În conformitate cu condițiile Companiei aeriene, tarifele 

nerambursabile și taxele de anulare impuse de Furnizorul de servicii 

de călătorie vor fi acoperite de către Pasager 

Între 15 și 35 de zile înainte de data plecării (în cazul unui 

Contract de călătorie pentru utilizarea apartamentelor, 

între 46 și 60 de zile) 

 Taxa de anulare impusă de Wizz Tours de 30 EUR per Pasager  

 În conformitate cu condițiile Furnizorului de servicii de călătorie, 

tarifele nerambursabile și taxele de anulare impuse de Furnizorul de 

servicii de călătorie vor fi acoperite de către Pasager 

Cu 14 zile sau mai puțin înainte de data de plecare  Taxa de anulare impusă de Wizz Tours de 40 EUR per Pasager 

 În conformitate cu condițiile Furnizorului de servicii de călătorie, 

tarifele nerambursabile și taxele de anulare impuse de Furnizorul de 

servicii de călătorie vor fi acoperite de către Pasager 

8.2.3. Taxa de anulare impusă de Wizz Tours se aplică în plus față de orice taxă de anulare impusă 

de Furnizorul de servicii de călătorie și este facturată direct către Wizz Tours, iar Wizz 

Tours o va aplica din nou Pasagerului într-un mod transparent.  

8.2.4. Rețineți că, în funcție de condițiile Furnizorului de servicii de călătorie, anumite solicitări 

de anulare ar putea genera o taxă de anulare totală de până la 100% din Prețul total, unde 

serviciile furnizorului de servicii turistice au fost vândute fără posibilitatea de a le returna.  

8.2.5. Wizz Tours are dreptul de a stabili Taxa de anulare a Wizz Tours în funcție de orice plată 

efectuată de către Pasager.   

8.3. MODIFICAREA ȘI ANULAREA DE CĂTRE WIZZ TOURS 

 

8.3.1. Wizz Tours își rezervă dreptul de a modifica sau anula Contractul de călătorie, în caz de 

forță majoră. Forța majoră va include, dar nu se va limita la dezastre naturale, greve, 

războaie, tulburări civile, activități teroriste, instabilitate politică, întârzieri ale traficul 

aerian sau închiderea anumitor rute aeriene și cazuri de întrerupere temporară a traficului 

rutier, feroviar sau aerian  

8.3.2. În cazul în care Wizz Tours intenționează să modifice, înainte de plecare, în mod 

considerabil Condițiile esențiale ale Contractului de călătorie din motive care nu se 
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încadrează în domeniul său de aplicare, în special dacă rata majorării tarifului depășește 

8%, compania va informa imediat Pasagerul. În acest caz, Pasagerul se poate retrage din 

Contractul de călătorie sau, în cazul în care acceptă o astfel de modificare, taxa se 

modifică, de asemenea, pentru ambele părți. Pasagerul este obligat să informeze Wizz 

Tours cu privire la decizia sa fără întârziere. 

8.3.3. Wizz Tours își rezervă dreptul de a anula Contractul de călătorie, prin notificare scrisă, 

cu cel puțin 20 de zile înainte de plecare, în special, dar fără limitare, cazul în care 

numărul de pasageri este mai mic decât numărul minim de pasageri declarat, după cum 

este recomandat de Wizz Tours în momentul rezervării. 

8.3.4. În cazul anulării și modificării de către Wizz Tours, în legătură cu drepturile Pasagerului, 

Secțiunea 18 – 21 din Hotărâre va avea prioritate. 

 

8.4. este  

9. NOTIFICARE OBLIGATORIE CONFORM HOTĂRÂRII 

Combinarea serviciilor de călătorie oferite dumneavoastră reprezintă un Pachet turistic sau un 

Aranjament de călătorie asociat în sensul Hotărârii.  

9.1. Informații referitoare la contractul pentru un Pachet turistic 

Prin urmare, veți beneficia de toate drepturile care se aplică Pachetului turistic. Wizz Tours este pe 

deplin responsabilă pentru conformitatea dintre Pachetul turistic și contract. 

În plus, conform legii, compania Wizz Tours dispune de protecție pentru a vă rambursa plățile și, în 

cazul în care transportul este inclus în pachet, pentru a vă asigura repatrierea în cazul în care aceasta 

devine insolvabilă. 

Drepturile cheie în conformitate cu Hotărârea privind contractele referitoare la serviciile de călătorie, 

în mod particular contractele referitoare la Aranjamentele de călătorie asociate și Pachetele turistice: 

- Pasagerii vor primi toate informațiile esențiale despre Pachetul turistic înainte de încheierea 

contractului pentru Pachetul turistic. 

- Există întotdeauna cel puțin un antreprenor care este răspunzător pentru prestarea corespunzătoare a 

tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract. 

- Pasagerilor li se pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detalii despre un punct de 

contact unde pot lua legătura cu organizatorul călătoriei sau cu agentul de turism. 

- Pasagerii pot transfera pachetul unei alte persoane, în mod rezonabil și, eventual, suportând costuri 

suplimentare. 

- Prețul Pachetului turistic poate fi majorat numai dacă apar costuri specifice (de exemplu, prețul 

combustibililor), dacă este prevăzut în mod expres în contract și, în orice caz, nu cu mai puțin de 20 de 

zile înainte de data de începere a Pachetului turistic. În cazul în care creșterea prețurilor depășește 8% 

din prețul Pachetului turistic, Pasagerul poate rezilia contractul. În cazul în care organizatorul își rezervă 

dreptul de a majora prețul, Pasagerul are dreptul la o reducere a prețului dacă există o scădere a 

costurilor relevante. 

- Pasagerii pot să rezilieze contractul fără plata vreunei taxe de reziliere și pot să primească o restituire 

integrală a oricăror plăți efectuate dacă una dintre componentele esențiale ale Pachetului turistic, alta 

decât prețul, se modifică semnificativ. Dacă, înainte de data de începere a Pachetului turistic, 

antreprenorul responsabil pentru Pachetul turistic îl anulează, Pasagerii au dreptul la o restituire și la o 

compensație, după caz. 
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- Pasagerii pot rezilia contractul, fără să plătească vreo taxă de reziliere, înainte de data de începere a 

Pachetului turistic în cazul unor circumstanțe excepționale, de exemplu dacă există probleme serioase 

de securitate la destinație, care pot afecta Pachetul turistic. 

- În plus, Pasagerii pot rezilia contractul în orice moment înainte de data de începere a Pachetului 

turistic, în schimbul unei taxe de reziliere corespunzătoare și justificabile. 

- Dacă după începerea Pachetului turistic componentele sale semnificative nu pot fi furnizate conform 

acordului, iar Pasagerului i se oferă aranjamente alternative adecvate, fără costuri suplimentare. 

Pasagerii pot rezilia contractul, fără plata vreunei taxe de reziliere, în cazul în care serviciile nu sunt 

prestate în conformitate cu contractul, acest lucru afectează în mod semnificativ performanța Pachetului 

turistic și organizatorul nu reușește să remedieze problema. 

- Pasagerii au, de asemenea, dreptul la o reducere a prețurilor sau la o compensație pentru daune, dacă 

serviciile de călătorie nu sunt prestate sau sunt prestate în mod necorespunzător. 

- Organizatorul călătoriei oferă asistență atunci când Pasagerul se află în dificultate. 

 Dacă organizatorul călătoriei devine insolvabil, plățile vor fi restituite. În cazul în care organizatorul 

călătoriei devine insolvabil după data de începere a Pachetului turistic și dacă transportul este inclus în 

acesta, repatrierea Pasagerilor va fi asigurată. Wizz Tours a încheiat un contract de protecție în caz de 

insolvență cu Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), entitatea care se ocupă 

cu protecția în caz de insolvență. Pasagerii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea 

competentă (Budapest Főváros Kormányhivatala, adresa: 1056 Budapesta, Váci utca 62-64., e-mail: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr. de telefon: 06-1-328-5862) dacă serviciile sunt refuzate din cauza 

insolvabilității organizatorului călătoriei. 

9.2. Informații privind transmiterea datelor de către organizatorul călătoriei în conformitate cu 

subpunctul b), punctul b), din Secțiunea 2 a Hotărârii 

Dat fiind faptul că încheiați un contract cu Wizz Tours în cel mult 24 de ore de la confirmarea rezervării 

primei călătorii, serviciul de călătorie oferit de Wizz Tours și de alt furnizor de servicii de călătorie va 

fi considerat Pachet turistic, conform Hotărârii. 

Veți beneficia de toate drepturile care se aplică pachetului turistic. Wizz Tours este pe deplin 

responsabilă pentru conformitatea dintre Pachetul turistic și contract. 

În conformitate cu legislația în vigoare, Wizz Tours dispune de protecție pentru a vă rambursa plățile 

și, dacă transportul este inclus în pachet, pentru a vă asigura repatrierea în cazul în care devine 

insolvabilă. Drepturile dumneavoastră conform Hotărârii: 

- Pasagerii trebuie să primească toate informațiile esențiale despre Pachetul turistic sau despre 

Aranjamentele de călătorie asociate înainte de încheierea contractului. 

- Există întotdeauna cel puțin un antreprenor care este răspunzător pentru prestarea corespunzătoare a 

tuturor serviciilor de călătorie incluse în contract. 

- Pasagerilor li se va pune la dispoziție un număr de telefon de urgență sau detalii despre un punct de 

contact unde pot lua legătura cu organizatorul sau cu agentul de turism. 

- Pasagerii pot transfera Pachetul turistic sau Aranjamentele de călătorie asociate unei alte persoane, cu 

înștiințarea rezonabilă a organizatorului și, eventual, cu aplicarea de costuri suplimentare. 

- Prețul Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie asociate poate fi majorat numai dacă apar 

costuri specifice (de exemplu, prețul combustibililor), dacă este prevăzut în mod expres în contract și, 

mailto:%20info@colonnade.hu
mailto:%20idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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în orice caz, nu cu mai puțin de 20 de zile înainte de data de începere a Pachetului turistic sau a 

Aranjamentelor de călătorie asociate. În cazul în care creșterea prețurilor depășește 8% din prețul 

Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie asociate, Pasagerul poate rezilia contractul. În cazul 

în care organizatorul își rezervă dreptul de a majora prețul, Pasagerul are dreptul la o reducere a prețului 

dacă există o scădere a costurilor relevante. 

- Pasagerii pot să rezilieze contractul fără plata vreunei taxe de reziliere și pot să primească o restituire 

integrală a oricăror plăți efectuate dacă una dintre componentele esențiale ale Pachetului turistic sau 

Aranjamentelor de călătorie asociate, alta decât prețul, se modifică semnificativ. Dacă înainte de data 

de începere a Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie asociate antreprenorul responsabil 

anulează Pachetul turistic sau Aranjamentele de călătorie asociate, Pasagerii au dreptul la restituire și 

la despăgubiri, conform condițiilor Hotărârii. 

- Pasagerii pot rezilia contractul, fără să plătească vreo taxă de reziliere, înainte de data de începere a 

Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie asociate în cazul unor circumstanțe excepționale, de 

exemplu dacă există probleme serioase de securitate la destinație, care pot afecta Pachetul turistic sau 

Aranjamentele de călătorie asociate. 

- Pasagerii pot rezilia contractul în orice moment înainte de data de începere a Pachetului turistic sau a 

Aranjamentelor de călătorie asociate, în schimbul unei taxe de reziliere corespunzătoare și justificabile. 

- Dacă după începerea Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie asociate, componentele sale 

semnificative nu pot fi furnizate conform acordului, Pasagerului i se oferă aranjamente alternative 

adecvate, fără costuri suplimentare. Pasagerii pot rezilia contractul, fără plata vreunei taxe de reziliere, 

în cazul în care serviciile nu sunt prestate în conformitate cu contractul, iar acest lucru afectează în mod 

semnificativ performanța Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie asociate și organizatorul 

nu reușește să remedieze problema. 

- Pasagerii au, de asemenea, dreptul la o reducere a prețurilor sau la o compensație pentru daune, dacă 

serviciile de călătorie nu sunt prestate sau sunt prestate în mod necorespunzător. 

- Organizatorul trebuie să ofere asistență atunci când Pasagerul se află în dificultate. 

- Dacă organizatorul devine insolvabil, plățile vor fi restituite. În cazul în care organizatorul devine 

insolvabil după începerea Pachetului turistic sau a Aranjamentelor de călătorie asociate și dacă 

transportul este inclus în Pachetul turistic sau în Aranjamentele de călătorie asociate, repatrierea 

pasagerilor va fi asigurată.  Wizz Tours a încheiat un contract de protecție în caz de insolvență cu 

Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), entitatea care se ocupă cu protecția în 

caz de insolvență. Pasagerii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă 

(Budapest Főváros Kormányhivatala, adresa: 1056 Budapesta, Váci utca 62-64., e-mail: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr. de telefon: 06-1-328-5862) dacă serviciile sunt refuzate din cauza 

insolvabilității organizatorului. 

Hotărârea Guvernamentală nr. 472/2017 din data de 28 decembrie 2017 cu privire la contractele 

referitoare la servicii de călătorie, în mod particular cu privire la contractele referitoare la pachete 

turistice și aranjamente de călătorie asociate, poate fi accesată folosind linkul de mai jos: 

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

T. 

9.3. Informații privind contractele încheiate de o companie aeriană care vinde bilet de întoarcere 

pentru distribuitorul de pachete de servicii de călătorie online 
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Dacă rezervați alte servicii de călătorie oferite de compania noastră pentru călătoria sau vacanța 

dumneavoastră după ce ați ales și ați plătit pentru serviciile de călătorie deja selectate, conform 

Hotărârii, NU vă vor fi acordate drepturile aferente Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie 

asociate. 

Prin urmare, compania noastră nu va răspunde pentru performanța corespunzătoare a acestor servicii 

de călătorie. În cazul în care întâmpinați probleme, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul de servicii 

în cauză. 

Cu toate acestea, odată ce rezervați orice servicii de călătorie suplimentare atunci când vizitați site-ul 

web pentru rezervări al companiei, aceste servicii vor face parte din pachetul de servicii de călătorie. 

În acest caz, Wizz Tours dispune de protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul 

este inclus în pachet, pentru a vă asigura repatrierea în cazul în care compania devine insolvabilă. 

Rețineți că acest lucru nu vă dă dreptul la nicio restituire în caz de insolvabilitate a furnizorului de 

servicii în cauză. 

Mai jos găsiți informații suplimentare privind protecția împotriva insolvabilității: 

Wizz Tours a încheiat un contract de protecție în caz de insolvență cu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), entitatea care se ocupă cu protecția în caz de insolvență. 

Pasagerii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, adresa: 1056 Budapesta, Váci utca 62-64., e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr. 

de telefon: 06-1-328-5862) dacă serviciile sunt refuzate din cauza insolvabilității organizatorului. 

Notă: Domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență menționată mai sus nu acoperă relația 

contractuală încheiată de și între părți, altele decât Wizz Tours, care poate fi realizată în mod 

corespunzător, indiferent de insolvabilitatea companiei Wizz Tours. 

Hotărârea Guvernamentală nr. 472/2017 din data de 28 decembrie 2017 cu privire la contractele 

referitoare la servicii de călătorie, în mod particular cu privire la contractele referitoare la pachete 

turistice și aranjamente de călătorie asociate, poate fi accesată folosind linkul de mai jos: 

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

T. 

9.4. Informații privind contractele încheiate de o companie aeriană care vinde bilet doar dus pentru 

distribuitorul de pachete de servicii de călătorie online 

Dacă rezervați alte servicii de călătorie oferite de compania noastră pentru călătoria sau vacanța 

dumneavoastră după ce ați ales și ați plătit pentru serviciile de călătorie deja selectate, conform 

Hotărârii, NU vă vor fi acordate drepturile aferente Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie 

asociate. 

Prin urmare, compania noastră nu va răspunde pentru performanța corespunzătoare a acestor servicii 

de călătorie. În cazul în care întâmpinați probleme, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul de servicii 

în cauză. 

Cu toate acestea, odată ce rezervați orice servicii de călătorie suplimentare atunci când vizitați site-ul 

web pentru rezervări al companiei, aceste servicii vor face parte din pachetul de servicii de călătorie. 

În acest caz, Wizz Tours dispune de protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul 

este inclus în pachet, pentru a vă asigura repatrierea în cazul în care compania devine insolvabilă. 
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Rețineți că acest lucru nu vă dă dreptul la nicio restituire în caz de insolvabilitate a furnizorului de 

servicii în cauză. 

Mai jos găsiți informații suplimentare privind protecția împotriva insolvabilității: 

Wizz Tours a încheiat un contract de protecție în caz de insolvență cu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), entitatea care se ocupă cu protecția în caz de insolvență. 

Pasagerii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, adresa: 1056 Budapesta, Váci utca 62-64., e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr. 

de telefon: 06-1-328-5862) dacă serviciile sunt refuzate din cauza insolvabilității organizatorului. 

Notă: Domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență menționată mai sus nu acoperă relația 

contractuală încheiată de și între părți, altele decât Wizz Tours, care poate fi realizată în mod 

corespunzător, indiferent de insolvabilitatea companiei Wizz Tours. 

Hotărârea Guvernamentală nr. 472/2017 din data de 28 decembrie 2017 cu privire la contractele 

referitoare la servicii de călătorie, în mod particular cu privire la contractele referitoare la pachete 

turistice și aranjamente de călătorie asociate, poate fi accesată folosind linkul de mai jos: 

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

T. 

9.5. Informații privind încheierea contractelor online pentru pachetele de servicii de călătorie 

semnate în prezența Pasagerului și a antreprenorului, altul decât compania aeriană, și vânzarea 

biletului de întoarcere  

Dacă rezervați alte servicii de călătorie oferite de compania noastră pentru călătoria sau vacanța 

dumneavoastră după ce ați ales și ați plătit pentru serviciile de călătorie deja selectate, conform 

Hotărârii, NU vă vor fi acordate drepturile aferente Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie 

asociate. 

Prin urmare, compania noastră nu va răspunde pentru performanța corespunzătoare a acestor servicii 

de călătorie. În cazul în care întâmpinați probleme, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul de servicii 

în cauză. 

Cu toate acestea, odată ce rezervați orice servicii de călătorie suplimentare atunci când vizitați site-ul 

web pentru rezervări al companiei, aceste servicii vor face parte din pachetul de servicii de călătorie. 

În acest caz, Wizz Tours dispune de protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul 

este inclus în pachet, pentru a vă asigura repatrierea în cazul în care compania devine insolvabilă. 

Rețineți că acest lucru nu vă dă dreptul la nicio restituire în caz de insolvabilitate a furnizorului de 

servicii în cauză. 

Mai jos găsiți informații suplimentare privind protecția împotriva insolvabilității: 

Wizz Tours a încheiat un contract de protecție în caz de insolvență cu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), entitatea care se ocupă cu protecția în caz de insolvență. 

Pasagerii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, adresa: 1056 Budapesta, Váci utca 62-64., e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr. 

de telefon: 06-1-328-5862) dacă serviciile sunt refuzate din cauza insolvabilității organizatorului. 

mailto:%20info@colonnade.hu
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Notă: Domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență menționată mai sus nu acoperă relația 

contractuală încheiată de și între părți, altele decât Wizz Tours, care poate fi realizată în mod 

corespunzător, indiferent de insolvabilitatea companiei Wizz Tours. 

Hotărârea Guvernamentală nr. 472/2017 din data de 28 decembrie 2017 cu privire la contractele 

referitoare la servicii de călătorie, în mod particular cu privire la contractele referitoare la pachete 

turistice și aranjamente de călătorie asociate, poate fi accesată folosind linkul de mai jos: 

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

T. 

9.6. Informații privind contractele încheiate de și cu o companie aeriană care vinde bilet de 

întoarcere pentru distribuitorul de pachete de servicii de călătorie online 

Dacă rezervați alte servicii de călătorie oferite de compania noastră pentru călătoria sau vacanța 

dumneavoastră după ce ați ales și ați plătit pentru serviciile de călătorie deja selectate, conform 

Hotărârii, NU vă vor fi acordate drepturile aferente Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie 

asociate. 

Prin urmare, compania noastră nu va răspunde pentru performanța corespunzătoare a acestor servicii 

de călătorie. În cazul în care întâmpinați probleme, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul de servicii 

în cauză. 

Cu toate acestea, odată ce rezervați orice călătorie suplimentară în termen de cel mult 24 de ore de la 

confirmarea rezervării primei călătorii, serviciul de călătorie furnizat de Wizz Tours și de alt furnizor 

de servicii de călătorie va fi considerat Pachet turistic conform Hotărârii. În acest caz, Wizz Tours 

dispune de protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, 

pentru a vă asigura repatrierea în cazul în care compania devine insolvabilă. Rețineți că acest lucru nu 

vă dă dreptul la nicio restituire în caz de insolvabilitate a furnizorului de servicii în cauză. 

Mai jos găsiți informații suplimentare privind protecția împotriva insolvabilității: 

Wizz Tours a încheiat un contract de protecție în caz de insolvență cu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), entitatea care se ocupă cu protecția în caz de insolvență. 

Pasagerii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, adresa: 1056 Budapesta, Váci utca 62-64., e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr. 

de telefon: 06-1-328-5862) dacă serviciile sunt refuzate din cauza insolvabilității organizatorului. 

Notă: Domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență menționată mai sus nu acoperă relația 

contractuală încheiată de și între părți, altele decât Wizz Tours, care poate fi realizată în mod 

corespunzător, indiferent de insolvabilitatea companiei Wizz Tours. 

Hotărârea Guvernamentală nr. 472/2017 din data de 28 decembrie 2017 cu privire la contractele 

referitoare la servicii de călătorie, în mod particular cu privire la contractele referitoare la pachete 

turistice și aranjamente de călătorie asociate, poate fi accesată folosind linkul de mai jos: 

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

T. 

9.7. Informații privind contractele încheiate de o companie aeriană care vinde bilet doar dus pentru 

distribuitorul de pachete de servicii de călătorie online 
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Dacă rezervați alte servicii de călătorie oferite de compania noastră pentru călătoria sau vacanța 

dumneavoastră după ce ați ales și ați plătit pentru serviciile de călătorie deja selectate, conform 

Hotărârii, NU vă vor fi acordate drepturile aferente Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie 

asociate. 

Prin urmare, compania noastră nu va răspunde pentru performanța corespunzătoare a acestor servicii 

de călătorie. În cazul în care întâmpinați probleme, vă rugăm să luați legătura cu furnizorul de servicii 

în cauză. 

Cu toate acestea, odată ce rezervați orice călătorie suplimentară în termen de cel mult 24 de ore de la 

confirmarea rezervării primei călătorii, serviciul de călătorie furnizat de Wizz Tours și de alt furnizor 

de servicii de călătorie va fi considerat Pachet turistic conform Hotărârii. În acest caz, Wizz Tours 

dispune de protecție pentru a vă rambursa plățile și, în cazul în care transportul este inclus în pachet, 

pentru a vă asigura repatrierea în cazul în care compania devine insolvabilă. Rețineți că acest lucru nu 

vă dă dreptul la nicio restituire în caz de insolvabilitate a furnizorului de servicii în cauză. 

Mai jos găsiți informații suplimentare privind protecția împotriva insolvabilității: 

Wizz Tours a încheiat un contract de protecție în caz de insolvență cu Colonnade Insurance S.A 

(info@colonnade.hu, +36 1 4601400), entitatea care se ocupă cu protecția în caz de insolvență. 

Pasagerii pot contacta această entitate sau, după caz, autoritatea competentă (Budapest Főváros 

Kormányhivatala, adresa: 1056 Budapesta, Váci utca 62-64., e-mail: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, nr. 

de telefon: 06-1-328-5862) dacă serviciile sunt refuzate din cauza insolvabilității organizatorului. 

Notă: Domeniul de aplicare al protecției în caz de insolvență menționată mai sus nu acoperă relația 

contractuală încheiată de și între părți, altele decât Wizz Tours, care poate fi realizată în mod 

corespunzător, indiferent de insolvabilitatea companiei Wizz Tours. 

Hotărârea Guvernamentală nr. 472/2017 din data de 28 decembrie 2017 cu privire la contractele 

referitoare la servicii de călătorie, în mod particular cu privire la contractele referitoare la pachete 

turistice și aranjamente de călătorie asociate, poate fi accesată folosind linkul de mai jos: 

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

T. 

10. TRANSPORT AERIAN 

10.1. Regulile transportului aerian pentru pasageri se vor aplica la efectuarea oricărui transport 

aerian. Răspunderea companiilor aeriene Wizz Tours este reglementată și limitată de (i) Convenția 

Internațională de la Varșovia din 1929 privind unificarea anumitor reguli referitoare la transportul 

aerian internațional, (ii) Convenția Internațională de la Montreal din 1999 privind unificarea 

anumitor reguli referitoare la transportul aerian internațional și (iii) Regulamentul (CE) nr. 

261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea unor norme comune în 

materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și 

anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor. 

10.2. În conformitate cu cerințele privind transportul aerian internațional, compania aeriană și 

Wizz Tours își rezervă dreptul de a modifica datele plecării zborurilor, ruta, locația, direcția de 

zbor, posibilitățile de transfer, compania aeriană, tipul de aeronavă și orice aterizare imediată. 

Pasagerul confirmă în mod expres că toate informațiile anterioare referitoare la transportul aerian 

au doar scop informativ. 
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10.3. Wizz Tours nu își asumă răspunderea pentru eventualele modificări ale întârzierilor, 

zborurilor, programărilor, tipului de avion sau ale companiilor aeriene. Wizz Tours va informa 

Pasagerul cât mai repede posibil în cazul în care compania aeriană modifică data plecării zborului, 

ruta, locația, direcția de zbor, posibilitățile de transfer, transportatorul, tipul de aeronavă și orice 

aterizare imediată. 

10.4. În cazul vânzării biletului de avion, Pasagerul confirmă că termenii și condițiile companiei 

aeriene vor face parte din Condițiile contractuale, luând în considerare faptul că termenii și 

condițiile companiei aeriene vor avea întâietate. Pasagerul va fi informat cu privire la termenii și 

condițiile companiei aeriene la momentul încheierii Contractului de călătorie. În orice caz, 

condițiile de plată ale companiei aeriene vor fi puse în aplicare de către Wizz Tours. Se prevede 

în mod expres că este posibil ca modificările și anularea de către Pasager să nu fie permise în baza 

termenilor și condițiilor companiei aeriene, respectiv să conducă la o taxă de modificare sau de 

anulare crescută.  

10.5. În cazul în care există bagaje pierdute sau deteriorate, daunele sau pierderile trebuie 

raportate la Departamentul de obiecte pierdute din Aeroport imediat după sosire. Raportul trebuie 

obținut pentru a face dovada cazului în negocierile ulterioare cu compania aeriană. În absența 

acestuia, compania aeriană poate refuza să acorde compensație. Revendicările trebuie raportate 

companiei aeriene în cel mult 7 zile de la întoarcere. 

Wizz Tours nu își asumă răspunderea pentru bagajele pierdute sau deteriorate. Orice astfel de 

reclamație trebuie prezentată companiei aeriene. 

11. HOTELURI ȘI CAZARE 

11.1. Wizz Tours și Furnizorii de servicii contractați vor încerca întotdeauna să ofere serviciile 

exacte rezervate inițial de către Pasager. Cu toate acestea, pot surveni anumite modificări ad-hoc. 

11.2. În cazul în care hotelul este rezervat complet, Wizz Tours are dreptul să modifice hotelul 

rezervat. Wizz Tours va asigura cazarea la un hotel similar celui rezervat inițial. În plus, Wizz 

Tours nu va avea obligația de a soluționa alte solicitări care depind de hotel și care nu sunt indicate 

pe Site-ul web (de exemplu: cameră cu vedere la mare, sau camere alăturate). 

11.3. Anumite hoteluri de pe Site-ul web fac distincția între clădirea principală, clădirile anexe 

și bungalourile sau camerele tip bungalou din cadrul unui complex hotelier. Camerele cu stil 

similar aflate în clădirea principală, în clădirile anexe și în bungalouri pot fi oferite la același preț 

și la aceeași valoare de către Furnizorul de servicii. Pasagerii pot alege numai cazarea în camerele 

din clădirea principală sau din clădirea anexă, dacă așa este indicat pe Site-ul web. În acest caz, 

Wizz Tours va pune la dispoziție tipul de cameră contractat. 

11.4. Ofertele speciale la pachete pot include hoteluri care nu sunt menționate pe Site-ul web 

printre hotelurile standard. Rezervările la aceste hoteluri sunt reglementate, de asemenea, prin 

prezentele Condiții generale de călătorie. 

11.5. Pasagerii trebuie să aibă în vedere că, în urma supraaglomerării din sezonul estival, 

comenzile pentru camerele cu vedere la mare vor fi acceptate doar opțional, chiar și în cazul 

achitării unei suprataxe. În cazul în care nu este asigurată camera cu vedere la mare, suprataxa va 

fi restituită imediat după încheierea Pachetului turistic sau a Aranjamentelor de călătorie asociate. 

 

12. GESTIONAREA RECLAMAȚIILOR 

12.1. Pasagerii au dreptul de a reclama lipsa și/sau calitatea diferită a serviciilor comandate. 

Aceste reclamanții se vor comunica cu prima ocazie Furnizorului de servicii local. Reclamația va 

fi analizată și soluționată cu promptitudine, după caz. În cazul în care Pasagerul nu este de acord 
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cu gestionarea reclamației sau dacă analiza imediată a acesteia nu este posibilă, primirea 

reclamației și poziția Pasagerului vor fi înregistrate prompt și semnate de către Pasager și de către 

Furnizorul de servicii local, iar o copie a acestora va furnizată Pasagerului  

12.2. În cazul în care Pasagerul și Furnizorul de servicii local nu pot rezolva cu promptitudine 

problema, atunci Pasagerul ar trebui să contacteze Serviciului de relații cu clienții Wizz Tours, așa 

cum este indicat pe Site-ul web, unde se va oferi asistență suplimentară. După finalizarea 

Pachetului turistic sau a Aranjamentelor de călătorie asociate, Pasagerii pot trimite o reclamație la 

customerservice@wizztours.com, iar reclamația va fi investigată în mod corespunzător. Pasagerii 

vor include numărul comenzii Wizz Tours, referința rezervării, datele de călătorie și descrierea 

detaliată a reclamației.  Pasagerul este responsabil pentru prejudiciile cauzate de raportarea tardivă 

a reclamației. Obiecțiile Călătorului vor fi aduse în atenția Wizz Tours în termen de 30 de zile de 

la încheierea călătoriei, sub rezerva pierderii dreptului. Acest termen și consecința juridică a 

pierderii drepturilor se aplică, de asemenea, în cazul depunerii reclamațiilor. Wizz Tours va 

răspunde în scris la reclamație în termen de 30 de zile de la primire. În cazul respingerii 

reclamației, Pasagerul poate, până la 1 ianuarie 2017, să se adreseze în prealabil birourilor 

regionale județene (contact: http://jarasinfo.gov.hu), deoarece Autoritatea Națională pentru 

Protecția Consumatorilor și-a încetat activitatea la 31 decembrie 2016. Succesorul legal al 

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este Ministerul Dezvoltării Naționale 

(adresa din prezentele Condiții generale de călătorie: 1011 Budapesta, Fő utca 44-50, adresa cutiei 

poștale centrale: 1440 Budapesta, Pf. 1, http://www.kormany.hu/ com / natural-dEVELOPMENT-

Ministry). 

12.3. Rețineți că datele personale (numele, adresa, numărul de telefon) și locația dumneavoastră. 

nu pot fi furnizate niciunei părți terțe, nici în cazuri urgente, cu excepția cazului în care Pasagerul 

respectiv solicită în scris ca Wizz Tours să protejeze drepturile personale ale Pasagerului. Costurile 

aferente acestor solicitări sunt plătite de către Pasager. Informați-vă rudele înainte de a călători 

12.4. Pe durata Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie asociate, Pasagerul va avea 

grijă de bagajele și de lucrurile sale de valoare. Wizz Tours nu își asumă răspunderea pentru 

bagajele și lucrurile de valoare uitate în avion, autocar, mașină, pe vapor, la hotel sau în alte 

mijloace de transport, locuri de cazare sau servicii oferite, cu excepția situației în care pierderile 

sunt cauzate de neglijența Noastră sau a Furnizorului de servicii. 

12.5. Pasagerul va fi direct responsabil pentru orice daune rezultate din acțiunile sale față de terțe 

părți pe durata Pachetului turistic sau Aranjamentelor de călătorie asociate. 

13. PAȘAPORTUL, VIZA, TAXELE VAMALE ȘI REGLEMENTĂRILE PRIVIND SĂNĂTATEA 

PUBLICĂ 

13.1. Reglementările privind pașaportul și viza sunt supuse modificării, de aceea Pasagerul 

trebuie să verifice condițiile aplicabile la ambasada respectivă cu suficient timp înainte de a efectua 

rezervarea la Noi, dar în orice caz înainte de data de începere a Pachetului turistic sau 

Aranjamentelor de călătorie asociate. Pasagerul are responsabilitatea de a deține un pașaport sau 

alt document de călătorie valabil și, dacă este necesar, o viză. Este importantă includerea tuturor 

punctelor de tranzit pe durata călătoriei Pasagerului pentru care Pasagerul trebuie să obțină o viză. 

De obicei, obținerea vizei durează mai mult timp, de aceea se recomandă ca Pasagerul să depună 

cererea pentru viză cu suficient timp înainte de data de plecare a zborului relevant. Wizz Tours nu 

își asumă nici un fel de răspundere pentru clienții care nu dețin documentele necesare pentru 

intrarea, ieșirea sau tranzitul prin oricare dintre țările detaliate pe Site-ul web.  

13.2. Fiecare destinație are propriile cerințe în ceea ce privește formalitățile de intrare, 

vaccinările și alte cerințe de sănătate care pot varia, de asemenea, în funcție de cetățenia 

Pasagerului. Este responsabilitatea Pasagerului de a obține detalii cu privire la toate cerințele 

mailto:%20customerservice@wizztours.com
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relevante de la ambasada corespunzătoare pentru intrarea, ieșirea sau tranzitul prin oricare dintre 

țările detaliate pe Site-ul web. Dacă este necesar, trebuie să consultați cu un medic specialist 

calificat. Niciun fel de incidente care decurg din nerespectarea acestor regulamente oficiale nu va 

fi considerat responsabilitatea companiei Wizz Tours. Prin urmare, Wizz Tours vă recomandă să 

verificați diferitele formalități ale țării de destinație alese sau ale țărilor de tranzit, precum și timpul 

necesar pentru a parcurge toți pașii prevăzuți înainte de data plecării. 

14.  LIMITAREA RĂSPUNDERII 

14.1. Prevederi generale 

14.1.1. Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele care decurg din neîndeplinirea sau 

îndeplinirea necorespunzătoare a Contractului de călătorie, în cazul în această 

neîndeplinire nu se datorează unei acțiuni a noastre sau a Furnizorului de servicii 

contractat. 

14.1.2. Nu ne asumă în niciun caz răspunderea pentru niciun fel de daune, pierderi sau 

reclamații care decurg din neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare imputabilă 

(i) dumneavoastră sau persoanei de la care derivă drepturile dumneavoastră și/sau (ii) 

unei terțe părți fără legătură cu prestarea serviciilor contractate, care este imprevizibilă și 

inevitabilă. Atunci când, în urma decesului sau rănirii Pasagerului, o persoană, alta decât 

Pasagerul solicită despăgubiri, Noi vom fi, de asemenea, exonerați de orice răspundere.  

14.1.3. Cu excepția situațiilor în care legea în vigoare prevede altfel, Noi suntem 

responsabili doar pentru daunele dovedite în mod corespunzător, și în niciun caz nu se 

asumăm răspunderea pentru pierderea profitului, pentru daune indirecte sau conexe.  

 

14.1.4. Răspunderea noastră contractuală, delictuală sau de alt fel, în alte situații decât 

vătămarea corporală, nu va depăși suma dovedită a daunelor de până la dublul valorii 

Prețului total, în afara cazului în care se prevede altfel în convențiile internaționale 

aplicabile (inclusiv, dar fără limitare, Convenția de la Montreal) sau în alte prevederi 

obligatorii ale legislației în vigoare.   

 

14.1.5. În cazul călătoriilor aeriene sau maritime, călătoria dumneavoastră. poate fi supusă 

prevederilor și limitărilor anumitor convenții internaționale privind transportul aerian și 

maritim (de exemplu, Convenția de la Varșovia, Convenția de la Montreal sau Convenția 

de la Atena). Fără a încălca orice alte prevederi din prezenta clauză, atunci când 

planificați Pachetul dumneavoastră turistic sau Aranjamentele de călătorie asociate, 

prevederile și limitările oricăror convenții internaționale aplicabile, inclusiv, dar fără 

limitare, Convenția de Montreal, se aplică, de asemenea, în ceea ce privește răspunderea 

noastră. Dacă părți din Pachetul turistic sau din Aranjamentele de călătorie asociate sunt 

asigurate de Furnizori de servicii de călătorie, se vor aplica, de asemenea, termenii și 

condițiile respectivului Furnizor de servicii de călătorie în cazul Dumneavoastră în 

beneficiul Nostru.  

 

14.1.6. Wizz Tours nu își asumă în niciun caz răspunderea pentru niciun fel de pierderi 

și/sau daune directe și indirecte suferite de către Pasager ca urmare a unei 

acțiuni/inacțiuni din partea Persoanei care face rezervarea. 

14.1.7. Pasagerul este răspunzător pentru orice prejudiciu cauzat terțelor părți de către 

acesta în executarea Contractului de călătorie. În cazul unui comportament amenințător 

și ilegal (de exemplu starea de ebrietate), Pasagerul poate fi exclus din călătorie sau din 
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participarea la program și, prin urmare, Wizz Tours nu își va asuma răspunderea pentru 

nicio daună. 

14.2. Funcționarea Site-ului web 

14.2.1. Wizz Tours pune la dispoziție Site-ul web ca atare și depune toate eforturile 

rezonabile pentru a asigura actualizarea, întreținerea și funcționarea acestuia, însă nu 

oferă nicio garanție și nu își asumă nicio răspundere pentru niciun fel de pierderi sau 

daune care decurg, direct sau indirect din sau în legătură cu utilizarea și/sau funcționarea 

site-ului web, erori tehnice, indisponibilitatea serviciului sau funcționalitatea sistemului 

sau a site-ului web.  

14.2.2. Wizz Tours publică pe Site-ul web diverse informații cu privire la produsele și 

serviciile furnizate și oferite de terțe părți, însă nu își va asuma răspunderea și nu va oferi 

nicio garanție cu privire la corectitudinea, acuratețea, caracterul complet sau actualitatea 

datelor cuprinse în aceste oferte. Anumite informații sunt modificate în mod regulat și 

pot fi verificate doar în momentul rezervării.  

14.3. Forța majoră 

14.3.1. Cu excepția situațiilor în care se prevede altfel în prezentele Condiții generale, dacă 

o situație de forță majoră (inclusiv, dar fără limitare, instabilitatea politică, economică 

sau de alt fel, care poate afecta siguranța), duce la (i) executarea necorespunzătoare a 

Contractului de călătorie sau (ii) funcționarea necorespunzătoare a site-ului web, inclusiv, 

dar fără limitare, probleme legate de rezervări și confirmări, Wizz Tours și/sau 

companiile din Grupul Wizz Air sunt exonerate de orice răspundere legală care decurge 

din aceste neîndepliniri precum și de orice răspundere pentru daunele directe sau indirecte 

suferite de Pasager ca urmare a acestei situații de forță majoră.  

14.4. Înștiințare de revendicare 

14.4.1. Fără a aduce atingere vreunei convenții internaționale aplicabile și în alte cazuri 

decât revendicările pentru vătămările corporale, Wizz Tours nu va fi în nici un caz 

răspunzătoare pentru nicio revendicare, cu excepția cazului în care ni se trimite o 

înștiințare de revendicare în termen de douăsprezece (12) luni de la data rezervării. 

15. ASIGURAREA 

15.1. Wizz Tours recomandă cu insistență Pasagerilor să încheie o asigurare de călătorie, în 

special din cauza faptului că există circumstanțe în care Wizz Tours și/sau Furnizorul de servicii 

de călătorie nu își asumă nicio răspundere.  

15.2. Wizz Tours informează Pasagerul cu privire la asigurările de călătorie oferite (de exemplu, 

asigurare în caz de accidente, asigurare de boală, asigurarea bagajelor și asigurările privind 

anularea călătoriei), punând la dispoziție componentele esențiale ale acestor contracte de asigurări 

(riscurile acoperite de asigurarea privind anularea călătoriei și primele de asigurare care trebuie 

plătite). 

15.3. În cazul în care Pasagerul dorește să achiziționeze o asigurare de călătorie prin intermediul 

Site-ului web, contractul Pasagerului se va încheia direct cu societatea de asigurări, ale cărei 

condiții se vor aplica acelui contract de asigurare. Wizz Tours publică termenii și condițiile 

companiei de asigurări pe Site-ul web. Prin acest lucru ne vom asigura că Pasagerii vor cunoaște 

condițiile în avans, înainte de semnarea contractului de asigurare. În acest mod, Pasagerul va 

obține informații detaliate, clare și ușor de înțeles cu privire la conținutul contractului și cu privire 

la toate informațiile necesare referitoare la condițiile aferente. În ceea ce privește asigurarea de 
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călătorie și asigurarea de anulare a călătoriei, condițiile publicate vor face parte din contractul de 

asigurare. 

15.4. Asigurarea de anulare a călătoriei poate fi încheiată numai în momentul rezervării 

Pachetului turistic sau a Aranjamentelor de călătorie asociate. O asigurare de anulare a călătoriei 

începe să își facă efectul la încheierea Contractului de călătorie, în timp ce o asigurare generală de 

călătorie începe să își facă efectul la momentul stipulat în Contractul de călătorie, însă în ambele 

cazuri nu înainte ca taxa de asigurare să fie plătită companiei Wizz Tours. 

15.5. Taxa de anulare a călătoriei din asigurare este indicată în contractul de asigurare pentru 

anularea călătoriei. Compania de asigurări va stabili dacă un Pasager este eligibil pentru o restituire 

în conformitate cu legislația în vigoare. 

15.6. Wizz Tours declară că securitatea sa financiară este asigurată de Sediul din Ungaria al QBE 

Insurance (Europa). 

 

  

ÎNTREGUL ACORD ȘI CLAUZA DE SEPARABILITATE 

15.7. Dacă în orice moment, orice parte a prezentelor Condiții generale de călătorie (inclusiv una 

sau mai multe dintre clauzele prezentelor Condiții generale de călătorie, orice subpunct sau 

paragraf sau orice parte a uneia sau mai multora dintre aceste clauze) este considerată a fi ori 

devine nulă sau inaplicabilă din orice motiv, în temeiul oricărei legi în vigoare, același lucru va fi 

considerat omis din prezentele Condiții generale de călătorie, iar valabilitatea și/sau aplicabilitatea 

celorlalte prevederi ale prezentelor Condiții generale de călătorie nu vor fi în niciun fel afectate 

sau încălcate ca urmare a omisiunii respective.  

16. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR GENERALE 

16.1. Wizz Tours își rezervă dreptul de a schimba sau actualiza prezentele Condiții generale de 

călătorie în mod regulat, fără o notificare prealabilă. Secțiunile 6:63 (5) și 6:67 (3) din Legea V 

din 2013 privind Codul civil nu se aplică. Versiunea actuală a prezentelor Condiții generale de 

călătorie este afișată pe Site-ul web de la data la care orice modificare intră în vigoare. Pachetul 

turistic sau Aranjamentele de călătorie asociate vor fi guvernate de Condițiile generale de călătorie 

valabile în momentul rezervării. 

17. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE 

17.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în convențiile internaționale sau în orice 

dispoziție obligatorie a oricărei legi în vigoare: 

a) prezentele Condiții generale de călătorie și orice transport pe care suntem de acord să vi-l furnizăm 

(în ceea ce vă privește pe dumneavoastră și/sau bagajul dumneavoastră) vor fi guvernate de legile 

Ungariei; și 

b) orice litigiu dintre Dumneavoastră și Noi, care se referă la sau care rezultă dintr-un astfel de 

transport în orice mod, va fi supus jurisdicției exclusive a instanțelor din Ungaria. „Jurisdicție 

neexclusivă” înseamnă că aveți dreptul să formulați o reclamație împotriva Noastră într-o 

jurisdicție din afara instanțelor judecătorești din Ungaria. 


