Zasady i warunki korzystania z witryny
1. Informacje ogólne; znaczenie wyrazów
Właścicielem i podmiotem obsługującym tę witrynę jest Wizz Air Hungary Ltd. (adres siedziby:
1185 Budapest, BUD International Airport, Building 221., Węgry; dalej „Wizz Air”).
W niniejszych Warunkach i zasadach: „Ty” i „Twoje” dotyczą osób korzystając z witryny (w tym
korzystających z niej w imieniu innych osób), a „witryna” obejmuje też witrynę na urządzenia
mobilne oraz aplikację mobilną Wizz Air.
2. Korzystanie z witryny
Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki i zasady i zobowiązujesz się do
postępowania zgodnie z nimi w zakresie korzystania z witryny.
Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków i zasad, nie możesz korzystać z witryny i przyjmujesz
to do wiadomości.
3. Dozwolony użytek
Celem tej witryny jest jedynie umożliwienie Ci zapoznania się z dostępnością towarów i usług
Wizz Air, planowania podróży z Wizz Air (i innymi usługodawcami), kupowania usług
związanych z podróżą, zarządzania rezerwacjami, kontaktowania się z Wizz Air oraz
udostępnienie informacji inwestorskich/finansowych. Witryna nie służy żadnym innym celom.
Z witryny możesz korzystać tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami i zasadami i tylko w celach
prywatnych (niekomercyjnych).
W szczególności nie możesz:








bez wcześniejszej, pisemnej zgody Wizz Air używać żadnego automatycznego systemu,
algorytmu ani oprogramowania do monitorowania, wyodrębniania, wyszukiwania lub kopiowania
żadnych materiałów i danych (w części lub w całości) z niniejszej witryny lub za jej
pośrednictwem („screen scraping”);
dokonywać rezerwacji o charakterze oszustwa;
używać żadnego oprogramowania, procedury lub urządzenia ani podejmować żadnych działań
zakłócających lub próbujących zakłócić działanie niniejszej witryny lub obciążyć ją nadmiernie,
niezależnie od tego, czy Twoje działania mają charakter intencjonalny;
próbować uzyskać lub uzyskiwać nieautoryzowany dostęp do jakiejkolwiek sieci Wizz Air, na
jakiekolwiek konta Wizz Air lub do informacji o innych użytkownikach;
używać linków do tej witryny bez wcześniejszej, pisemnej zgody Wizz Air.
W przypadku naruszenia niniejszych Warunków i zasad Wizz Air, bez uszczerbku dla swoich
innych praw, może anulować Twoje rezerwacje i zakupy bez powiadomienia; i/lub odmówić lub
zablokować Twój dostęp do niniejszej witryny; lub nałożyć specjalne warunki na Twoje
korzystanie z witryny.

4. Prawa własności
Wszystkie informacje, dane i materiały w niniejszej witrynie (w tym między innymi logo, wygląd,
struktura, motyw kolorystyczny i układ witryny, kod programowy oraz podstawowe dane i baza
danych) podlegają prawu o znakach towarowych, prawom autorskim, prawom do baz danych i
innym zarejestrowanym bądź niezarejestrowanym prawom do własności intelektualnej.
Używanie i reprodukowanie informacji, danych i materiałów prezentowanych w niniejszej
witrynie, inne niż dozwolone wykorzystanie na potrzeby prywatne (niekomercyjne), jest
zabronione i stanowi naruszenie niniejszych Warunków i zasad. Może też naruszać prawa
własności intelektualnej firmy Wizz Air lub jej licencjodawców.
5. Ograniczenie odpowiedzialności
Wizz Air nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody i straty bezpośrednie, pośrednie,
specjalne, odszkodowania retorsyjne ani szkody następcze spowodowane korzystaniem z tej
witryny lub jakichkolwiek znajdujących się w niej informacji.
6. Prawo właściwe i jurysdykcja
Niniejsze Warunki i zasady oraz Twoje korzystanie z niniejszej witryny, a także wszelkie spory i
roszczenia z nich wynikające, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawodawstwem
węgierskim. Wyrażasz zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów węgierskich.
Jeśli niniejsze warunki przetłumaczono na język inny niż węgierski, w przypadku sprzeczności
bądź niespójności wiążące są Warunki i zasady w języku węgierskim.
Wizz Air zastrzega sobie prawo do wytoczenia powództwa przeciwko każdemu podmiotowi
naruszającemu niniejsze Warunki („strona naruszająca”) w sądach właściwych lokalizacji
naruszenia, sądach kraju rezydencji strony naruszającej – według naszego uznania.
7. Informacje ogólne
Wizz Air zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich informacji i materiałów dostępnych w
niniejszej witrynie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wizz Air może również w
dowolnym momencie zmienić niniejsze Warunki i zasady bez wcześniejszego powiadomienia.
Tego rodzaju zmiany obowiązują od momentu opublikowania zmienionych Warunków i zasada
w witrynie. Jeśli nadal będziesz korzystać z witryny, domniemywa się, że zgadzasz się na
zmienione Warunki i zasady.
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