
1. Kas gali įsigyti ir naudotis Poilsio zonų pasais?

Poilsio zonų pasus galima įsigyti Programėlėje ir jie teikiami tik mūsų „Revolut Premium“ ir
„Revolut Metal“ vartotojams. Vienas Poilsio zonos pasas galioja vienam apsilankymui vienam
asmeniui. Galite įsigyti keletą Poilsio zonų pasų sau ir savo svečiams.
Mes retkarčiais galime atnaujinti arba pakeisti Poilsio zonų pasų kainą, tačiau kainą visada
nurodysime dar prieš jums įsigyjant Poilsio zonos pasą. „Revolut Premium“ ir „Revolut Metal“
vartotojai gali „LoungeKey“ poilsio zonos pasą įsigyti „Revolut“ kompensuojamu tarifu su
nuolaida. Šios kainos yra su nuolaida, pritaikyta standartinei £22 „LoungeKey“ poilsio zonos paso
rinkos kainai.
Įsigyjant Poilsio zonų pasus, jūsų paprašys įvesti vardą asmens, kuris pasinaudos kiekvienu
Poilsio zonos pasu. Įsigiję Poilsio zonos pasą, šio vardo pakeisti nebegalėsite. Poilsio zonų pasai
negali būti perduodami ir jūsų bus paprašyta pateikti tapatybės įrodymą (pvz., pasą) ir galiojantį
tos pačios dienos skrydžio bilietą Poilsio zonos pasu norinčio pasinaudoti asmens vardu.

2. Kas bus, jei atšauksiu „Premium“ / „Metal“ planą?

Vis tiek galėsite naudoti visus programėlėje įsigytus Poilsio zonos pasus. Tačiau daugiau įsigyti
Poilsio zonos paso negalėsite, nebent iš naujo suaktyvinsite „Premium“ ar „Metal“ planą.

3. Ar galiu susigrąžinti pinigus už nepanaudotus Poilsio zonų
pasus?

Per 14 dienų nuo pirkimo datos galite prašyti grąžinti pinigus už bet kokius nepanaudotus Poilsio
zonų pasus. Tai galima padaryti susisiekus su mumis per mūsų programėlės pokalbio funkciją.

4. Ar „Revolut“ bus atsakinga, jei kils kokių nors problemų dėl
mano Poilsio zonų pasų?

Šią paslaugą teikia trečioji šalis, todėl „Revolut“ negali garantuoti patekimo į kiekvieną
Programėlėje nurodytą poilsio zoną ir jų prieinamumo. Poilsio zonų aprašus ir Programėlėje
matomas nuotraukas pateikia mūsų partneriai „LoungeKey“, o „Revolut“ neatsako už jokius iš jų
gautos informacijos netikslumus.

5. Dar šiek tiek teisinės informacijos

„LOUNGEKEY“ NAUDOJIMOSI SĄLYGOS
Kai naudojatės Poilsio zonų paslaugomis, jums taikomos mūsų partnerių „LoungeKey“
naudojimosi sąlygos, taip pat kiekvienos atskiros „LoungeKey“ svetainėje pateiktos poilsio zonos
naudojimosi sąlygos.
SKUNDAI IR GINČAI
„Revolut“ neatsako už jokius ginčus ar pretenzijas, kurie gali iškilti tarp jūsų ir „LoungeKey“. Visas
užklausas, susijusias su „LoungeKey“ paslaugomis, reikia pateikti tiesiogiai „LoungeKey“ adresu

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


loungekeypass@loungekey.com.
TAIKOMI LIETUVOS ĮSTATYMAI 
Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos įstatymai.
IEŠKINIO MUMS PAREIŠKIMAS 
Jei norite mums pareikšti teisminį ieškinį, bylas, susijusias su šiais nuostatais ir sąlygomis, gali
nagrinėti Lietuvos teismai. Jei gyvenate kitoje šalyje, ieškinį galite pareikšti savo šalies
teismuose.


