
Permis LoungeKey

1. Cine poate achiziționa și folosi Permisele de lounge?

Permisele de lounge pot fi achiziționate în aplicație și sunt disponibile numai pentru utilizatorii
noștri Revolut Premium și Revolut Metal. Un Permis de lounge este valabil numai pentru o vizită
pentru o persoană. Puteți cumpăra mai multe Permise de lounge pentru dvs. și pentru oaspeții
dvs.
Este posibil să actualizăm sau să modificăm prețul Permiselor de Lounge din când în când, cu
toate acestea vă vom spune întotdeauna prețul înainte să achiziționați un Permis de lounge.
Utilizatorii Revolut Premium și Metal pot să achiziționeze un Permis LoungeKey la un preț redus,
subvenționat de Revolut. Acest preț este redus de la prețul standard de piață pentru un Permis
LoungeKey, de £22.
La achiziționarea unui Permis de lounge, vi se va solicita să introduceți numele persoanei care va
folosi fiecare Permis de lounge. După ce achiziționați un Permis de lounge, nu veți mai putea
modifica acest nume. Permisele de lounge nu sunt transferabile și vi se va cere o dovadă a
identității (pașaport), alături de un bilet de avion valabil pentru ziua respectivă, pe numele
persoanei de pe Permisul de lounge.

2. Ce se întâmplă dacă îmi anulez abonamentul Premium/Metal?

Veți putea în continuare să valorificați toate Permisele de lounge achiziționate din aplicație. Cu
toate acestea, nu veți putea achiziționa alte Permisele de lounge decât dacă vă reactivați
abonamentul Revolut Premium sau Metal.

3. Pot primi o rambursare pentru Permisele de lounge nefolosite?

Puteți cere o rambursare pentru orice Permis de lounge nefolosit, în termen de 14 zile de la
achiziționare. Acest lucru se poate face dacă ne contactați prin funcția de chat în cadrul
aplicației.

4. Revolut este responsabil dacă ceva nu merge bine cu Permisul meu de

Lounge?

Deoarece acest serviciu este furnizat de către un terț, Revolut nu poate garanta intrarea în
lounge și disponibilitatea fiecărui lounge prezentat în aplicație. Descrierile lounge-urilor și
imaginile din aplicație ne sunt puse la dispoziție de către partenerul nostru LoungeKey, iar
Revolut nu este responsabil pentru nicio inexactitate din informațiile pe care le obținem de la ei.

5. Câteva alte aspecte juridice diverse.

CONDIȚIILE DE UTILIZARE LOUNGEKEY
La folosirea Serviciilor Lounge, sunteți sub incidența condițiilor de utilizare ale partenerului
nostru LoungeKey, precum și condițiilor de utilizare ale fiecărui lounge în parte, disponibile pe
site-ul LoungeKey.
RECLAMAȚII ȘI LITIGII

https://portal.loungekey.com/en/revolut/conditions-of-use/


Revolut nu este responsabilă pentru orice litigii sau pretenții care pot apărea între dvs. și
LoungeKey. Orice întrebări referitoare la serviciul oferit de către LoungeKey trebuie adresate
direct către LoungeKey la loungekeypass@loungekey.com.
SE APLICĂ LEGISLAȚIA DIN LITUANIA
La prezentul contract se aplică legislația din Lituania.
INTRODUCEREA UNEI ACȚIUNI ÎMPOTRIVA NOASTRĂ
Dacă doriți să introduceți o acțiune împotriva noastră în instanță, tribunalele din Lituania vor
putea gestiona orice chestiuni legate de acești termeni și condiții. Dacă locuiți într-o altă țară,
puteți introduce o acțiune în tribunalele din jurisdicția dvs.


