
Κάρτα εισόδου LoungeKey

1. Ποιος μπορεί να αγοράζει και να χρησιμοποιεί Κάρτες εισόδου σε αίθουσες
αναμονής;

Η αγορά Καρτών εισόδου σε αίθουσες αναμονής είναι δυνατή μόνο μέσω της εφαρμογής και οι εν
λόγω κάρτες είναι διαθέσιμες μόνο για τους χρήστες των προγραμμάτων Revolut Premium και
Revolut Metal. Μία μεμονωμένη Κάρτα εισόδου σε αίθουσα αναμονής ισχύει μόνο για μία επίσκεψη
και ένα άτομο. Μπορείτε να αγοράσετε πολλές Κάρτες εισόδου σε αίθουσα αναμονής για εσάς και
τους φιλοξενούμενούς σας.
Ενδέχεται, κατά καιρούς, να επικαιροποιούμε ή να μεταβάλλουμε την τιμή των Καρτών εισόδου σε
αίθουσες αναμονής. Ωστόσο, θα σας ενημερώνουμε για την τιμή προτού προμηθευτείτε την Κάρτα
εισόδου. Οι χρήστες των προγραμμάτων Revolut Premium και Revolut Metal έχουν τη δυνατότητα
να αγοράζουν μια Κάρτα εισόδου LoungeKey σε μειωμένες, ειδικές τιμές Revolut. Η εν λόγω
τιμολόγηση υπόκειται σε έκπτωση σε σχέση με την κανονική τιμή αγοράς των 22 £ για την Κάρτα
εισόδου LoungeKey.
Με την αγορά μιας Κάρτα εισόδου σε αίθουσα αναμονής, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα του
ατόμου που θα χρησιμοποιήσει την κάθε Κάρτα εισόδου. Μόλις αγοράσετε μια Κάρτα εισόδου σε
αίθουσα αναμονής, δεν θα μπορείτε πλέον να αλλάξετε το όνομα του ατόμου. Οι Κάρτες εισόδου σε
αίθουσες αναμονής δεν είναι μεταβιβάσιμες και θα σας ζητηθεί να εμφανίσετε αποδεικτικό έγγραφο
ταυτότητας (ήτοι Διαβατήριο) μαζί με ένα έγκυρο αεροπορικό εισιτήριο της ίδιας ημέρας στο όνομα
του κατόχου της Κάρτας εισόδου.

2. Τι συμβαίνει σε περίπτωση ακύρωσης της συνδρομής στο πρόγραμμα
Premium/Metal;

Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να εξαργυρώσετε όλα τα Κάρτα εισόδου χρήστη σε αίθουσα αναμονής
που αγοράσατε στην εφαρμογή. Ωστόσο, δεν θα μπορείτε να αγοράσετε άλλα Κάρτα εισόδου χρήστη
σε αίθουσα αναμονής, εκτός εάν ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή σας Revolut Premium ή Metal.

3. Υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων για Κάρτες εισόδου σε αίθουσες
αναμονής που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί;

Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για αχρησιμοποίητες Κάρτες εισόδου εντός 14 ημερών
από την ημερομηνία της αγοράς. Αυτό μπορεί να γίνει επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της
δυνατότητας συνομιλίας μέσα από την εφαρμογή.

4. Φέρει ευθύνη η Revolut εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την Κάρτα
εισόδου χρήστη σε αίθουσα αναμονής;

Δεδομένου ότι η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται από τρίτο μέρος, η Revolut δεν μπορεί να εγγυηθεί
την είσοδο και τη διαθεσιμότητα κάθε αίθουσας αναμονής που αναφέρεται στην εφαρμογή. Οι
περιγραφές των αιθουσών αναμονής και οι εικόνες εντός της εφαρμογής παρέχονται από τον
συνεργάτη μας LoungeKey και η Revolut δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ανακρίβεια στις
πληροφορίες που λαμβάνουμε από την εν λόγω εταιρεία.



5. Άλλα νομικά ζητήματα.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ LOUNGEKEY
Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών αιθουσών αναμονής, υπόκειστε στους όρους χρήσης της LoungeKey,
καθώς και στους όρους χρήσης κάθε μεμονωμένης αίθουσας αναμονής που είναι διαθέσιμη στον
ιστότοπο της LoungeKey.
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Η Revolut δεν ευθύνεται για τυχόν διαφορές ή αξιώσεις που ενδέχεται να προκύψουν ανάμεσα σε
εσάς και τη LoungeKey. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την υπηρεσία που παρέχεται από τη
LoungeKey, θα πρέπει να απευθύνεστε απευθείας στη LoungeKey μέσω της διεύθυνσης
loungekeypass@loungekey.com.
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
Στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται το δίκαιο της Λιθουανίας.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ
Εάν επιθυμείτε να προσφύγετε εναντίον μας ενώπιον δικαστηρίου, τα δικαστήρια της Λιθουανίας θα
είναι αρμόδια για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Εάν
διαμένετε σε άλλη χώρα, μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων της μόνιμης κατοικίας
σας.


