Пропуск на LoungeKey
1. Кой може да закупи и използва салонни пропуски?
Салонните пропуски могат да бъдат закупени в приложението и са достъпни само за
потребители на Revolut Premium и Revolut Metal. Един салонен пропуск е валиден само за
едно посещение на едно лице. Можете да закупите няколко салонни пропуска за вас и вашите
гости.
Може периодично да актуализираме или променяме цената на салонния пропуск, но винаги
ще ви я съобщаваме, преди да закупите салонен пропуск. Потребителите на Revolut Premium
и Metal могат да закупят пропуск на LoungeKey на цена с отстъпка, финансирана от Revolut.
Ценообразуването е с отстъпка от стандартната пазарна цена от 22 £ за пропуск на
LoungeKey.
При закупуването на салонен пропуск ще бъдете помолени да въведете името на лицето,
което ще използва салонния пропуск. След закупуване на салонния пропуск няма да можете
да променяте това име. Салонните пропуски не са прехвърляеми и ще бъдете помолени да
покажете доказателство за самоличност (т.е. паспорт) заедно с валиден билет за полет в
същия ден на името на лицето, на което е салонният пропуск.

2. Какво се случва, ако отменя своя абонамент Premium/Metal?
Все още ще можете да осребрите всички пропуски за салон, закупени в приложението.
Въпреки това, няма да можете да закупите повече пропуски за салон, освен ако не активирате
повторно своя абонамент за Revolut Premium или Metal.

3. Мога ли да получа възстановяване на сумата за неизползвани салонни
пропуски?
Може да поискате възстановяване на сума за неизползвани салонни пропуски в рамките на 14
дни от датата на покупката. Това може да случи, като се свържете с нас чрез функцията за чат
в приложението.

4. Носи ли отговорност Revolut, в случай че нещо се обърка с моя салонен
пропуск?
Тъй като тази услуга се предоставя от трето лице, Revolut не може да гарантира влизането
във и наличността на места във всеки салон, посочен в приложението. Описанията и
изображенията в приложението на салоните се предоставят от нашия партньор LoungeKey,
като Revolut не носи отговорност за неточности в информацията, която получаваме от тях.

5. Още някои правни детайли.
УСЛОВИЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА LOUNGEKEY
Когато използвате салонните услуги, вие се подчинявате на условията на използване на
LoungeKey, както и условията на използване на всеки отделен салон, наличен в уеб сайта на
LoungeKey.

ОПЛАКВАНИЯ И СПОРОВЕ
Revolut не носи отговорност за спорове или искове, които могат да възникнат между вас и
LoungeKey. Всички въпроси, свързани с предлаганата от LoungeKey услуга, трябва да бъдат
адресирани директно до LoungeKey чрез loungekeypass@loungekey.com.
ПРИЛАГА СЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЛИТВА
Към настоящото споразумение се прилага законодателството на Литва.
ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСК СРЕЩУ НАС
Ако искате да предявите иск срещу нас в съда, съдилищата в Литва ще могат да разгледат
всякакви въпроси, свързани с тези правила и условия. Ако живеете в друга държава, можете
да предявите иск в местните съдилища.

