
Wizz Air Hungary Kft. :: H-1185 Budapest, BUD International Airport Building 221  
 
T: 0703 603 993 (4.25 zł/min)  

 

Kod potwierdzenia: UE8WEA 
 

Nazwisko osoby 
kontaktowej: 

PRZEWRATIL/PRZEMYSLAW 

Firma klienta: osoba prywatna 

Adres klienta: Cmentarna 1/18 
Lodz 

91-068 
Poland 

 

 

Informacja o rezerwacji 

Kod potwierdzenia: UE8WEA 

Data rezerwacji: 10. cze 2012 
 

 

Informacja o pasażerach 

Tytuł Imię Nazwisko 

MR ALEKSANDRA PILARSKA 
 

 

Szczegółowe informacje na temat lotu 

Nr lotu Wylot z Data wylotu Przylot do Data przylotu 

W6 1209 Katowice  12. lip 2012 11:55 Malme  12. lip 2012 13:15 
 

 

Usługi dla podróżnych 

 

Ubezpieczenie podróżne: WZalecamy wykupienie wraz z lotem ubezpieczenia podróżnego. Kliknij tutaj, aby 

wykupić ubezpieczenie podróżne 
 

 

Więcej miejsca na nogi: Wykupienie miejsca z dodatkową przestrzenią na nogi pozwoli na podróż w jednej z 

najwygodniejszych części samolotu. Kliknij tutaj, aby wykupić miejsce z dodatkową przestrzenią na nogi 
 

 

Priorytet wejścia na pokład: Zakup priorytetu wejścia na pokład pozwala przejść przez bramkę wejściową w 

grupie pierwszych pasażerów niezależnie od godziny odprawy. Kliknij tutaj, aby dodać do rezerwacji priorytet 
wejścia na pokład 

 

 

Hotele: Wizz Air i Booking.com zachęcają do skorzystania z bogatej oferty hoteli. 

 Nawet 50% zniżki 

 Gwarancja najlepszej ceny 

 Rezerwacja online – płatność w 
hotelu 

 Brak opłat rezerwacyjnych 

 

 

 

 

Wynajem samochodów:  
 
 

 

 

Przewodniki WIZZ: Przewodniki dostarczają kompletnych informacji o miejscach podróży naszych pasażerów, 

którzy dzięki temu mogą w pełni skorzystać ze swojego wyjazdu. Można w nich znaleźć lokalnych dostawców 

usług, najciekawsze atrakcje turystyczne oraz regularne imprezy. Kliknij tutaj, aby teraz otworzyć lub pobrać 
przewodnik WIZZ!. 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://wizzair.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi?sid=&event=submitToPax&module=C3&page=PNR_LOOKUP&language=PL
http://wizzair.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi?sid=&event=submitToPax&module=C3&page=PNR_LOOKUP&language=PL
http://wizzair.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi?sid=&event=submitToPax&module=C3&page=PNR_LOOKUP&language=PL
http://wizzair.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi?sid=&event=submitToPax&module=C3&page=PNR_LOOKUP&language=PL
http://wizzair.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi?sid=&event=submitToPax&module=C3&page=PNR_LOOKUP&language=PL
http://wizzair.com/partnerredirect/?partner=wizzguides&language=PL
http://wizzair.com/partnerredirect/?partner=wizzguides&language=PL


 

Podsumowanie płatności 

Data płatności Metoda płatności Identyfikator płatności Kwota płatności 

10. cze 2012 MasterCard WZZ PL 2625 75.00 PLN 
 

 

Szczegółowe informacje o płatności 

Rodzaj usługi Opis Suma 

Base fare Cena biletu 45.00 PLN 
TAX 4 Opłata za obsługę pasażerów 30.00 PLN 

Rodzaj usługi Opis Suma 

  
Suma całkowita 

  
75.00 PLN 

Firma Wizz Air wystawi fakturę wyłącznie za bilety lotnicze. Jeśli potrzebujesz dowodu wykupienia innych usług (ubezpieczenie  podróżne, 

transport autobusowy, itd.) prosimy o skontaktowanie się bezpośrednio z usługodawcami (dane kontaktowe znajdują się poniżej) 
Plan podróży 

 

Plan podróży jest potwierdzeniem rezerwacji i częścią elektronicznego biletu. Rezerwacja została potwierdzona i dalszy kontakt z nami w 

celu ponownego jej potwierdzenia przed wylotem nie jest wymagany. Ten bilet jest wystawiony jako bilet z ustaloną datą lotu. Zgodnie z 

zasadami taryfowymi wszystkie opłaty i podatki pobrane za inne usługi nie są zwracane w przypadku niewykorzystanych lotów. Nie 
dotyczy to przypadków opisanych w Ogólnych warunkach przewozu pasażerów i bagażu. Wszystkie loty Wizz są lotami w klasie 

ekonomicznej. 

 

Jeżeli numer lotu rozpoczyna się od „W6”, oznacza to, że jest on obsługiwany przez Wizz Air Hungary Kft. (adres: H-1185 Budapest, BUD 

International Airport Building 221 Węgry). Jeżeli numer lotu rozpoczyna się od „8Z”, oznacza to, że jest on obsługiwany przez Wizz Air 

Bulgaria Airlines EAD (adres: IVT Building, Sofia Airport Area, Iskar, Sofia Municipality, 1540 Sofia, Bulgaria). Jeżeli numer lotu 

rozpoczyna się od „WU”, oznacza to, że jest on obsługiwany przez Wizz Air Ukraine Ltd. (adres Wizz Air Ukraine Ltd.(blvd. Shevchenko 

33-B, Kyiv, 01032, Ukraine)). 

Odprawa i wejście na pokład 

 

Odprawa internetowa: Jeżeli wybrano odprawę internetową, należy wydrukować swoją kartę pokładową i przedstawić ją przy bramce 
wejściowej wraz z dokumentami niezbędnymi podczas podróży (zatwierdzony dokument tożsamości ze zdjęciem). Jeżeli posiadane 

dokumenty podróżne nie zostały wydane w UE, należy udać się do bramki odpraw, gdzie dokumenty zostaną sprawdzone, a karta 

pokładowa podstemplowana. Następnie należy udać się do bramki wejściowej. Niezastosowanie się do tej procedury może spowodować 

odmowę wpuszczenia na pokład samolotu. W przypadku przewożenia bagażu nadawanego do luku (odprawianego) należy stawić się przy 

stanowisku odprawy bagażu nie później niż na 40 minut przed odlotem. Jeżeli nie ma możliwości przedstawienia wydrukowanej karty 

pokładowej, należy uiścić opłatę za odprawę na lotnisku przy bramce odpraw, aby otrzymać wydrukowaną na miejscu kartę pokładową 

. 

Odprawa na lotnisku: Odprawa na lotnisku podlega opłacie uiszczanej za pasażera i za lot i może być wykupiona za pośrednictwem 
witryny internetowej lub telecentrum. Opłata za odprawę bezpośrednio na lotnisku będzie wyższa. Bramki odpraw są otwierane na 2 

godziny przed wylotem oraz zamykane równo 40 minut przed wyznaczoną godziną wylotu. W przypadku spóźnienia rezerwacja zostanie 

anulowana. Odprawa na lotnisku jest bezpłatna w tych portach lotniczych, w których odprawa internetowa nie jest jeszcze dostępna oraz 

dla wszyst k ich lotów obsługiwanych przez Wizz Air Ukraine (kod linii lotniczych: WAU). 

 

Wejście na pokład: Godzina wejścia na pokład samolotu jest wskazana na karcie pokładowej. Jeżeli lot obsługuje Wizz Air Ukraine (kod 

linii lotniczych: WAU), możliwość wejścia na pokład jest wstrzymywana na 10 minut przed wyznaczona godziną wylotu. Po zamknięciu 

bramki wejściowej wejście na pokład samolotu nie będzie możliwe. 

Dokumenty podróżne 

 

Zatwierdzony dokument tożsamości ze zdjęciem musi spełniać wymagania krajów wylotu i przylotu na wszystkich lotach. Jeżeli wybrano 
odprawę internetową, przy bramce odpraw i w punkcie kontroli bezpieczeństwa należy przedstawić te same dokumenty podróżne, 

którymi posłużono się przy odprawie internetowej. 

Limit bagażu 

 

Bagaż podręczny: Każdy pasażer może wnieść bezpłatnie jedną sztukę bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 55x40x20 cm 

i wadze nieprzekraczającej 10 kg. 

 
Bagaż nadawany do luku: Każdy bagaż podlegający odprawie wymaga uiszczenia opłaty za sztukę, za lot i za pasażera. Sztuki bagażu 

można wykupić w Internecie lub za pośrednictwem Telecentrum. Opłata za bagaż uiszczana bezpośrednio na lotnisku będzie wyższa. 

Pasażerom podróżującym lotami Wizz Air Ukraine (kod linii lotniczych: WAU) przysługuje gratis jedna sztuka bagażu rejestrowanego. 

http://wizzair.com/useful_information/general_conditions_of_carriage/?language=PL
http://wizzair.com/useful_information/web_check-in/?language=PL
http://wizzair.com/useful_information/web_check-in/?language=PL


Waga jednej sztuki bagażu nie może przekroczyć 32 kg. 

 

Rzeczy wykluczone z przewozu: Przewożenie niektórych rzeczy zarówno bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym jest zabronione. 

Zobacz pełną listę rzeczy wykluczonych z przewozu. 

Dzieci/małoletni 

 

Jeżeli rezerwacja obejmuje dziecko/osobę małoletnią, należy zaznajomić się z zasadami kraju wylotu dotyczącymi dzieci podróżujących 

za granicę. Należy upewnić się, że posiada ono wszystkie potrzebne dokumenty (np. zgody od rodziców, którzy nie odbywają podróży) 

wymagane przez ten kraj. W przypadku podróżowania z niemowlęciem i przeprowadzenia odprawy internetowej, należy wydrukować jego 
kartę pokładową, którą trzeba będzie przedstawić przy bramce wejściowej. 

Zmiana rezerwacji 

 

Daty i godziny lotów oraz trasę przelotu można zmienić online lub za pośrednictwem telecentrum najpóźniej na 3 godziny przed 

planowaną godziną wylotu. Będzie trzeba uiścić opłatę za dokonaną zmianę oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, pokryć różnicę w kosztach 

lotu. 

Ubezpieczenie podróżne 

 

W przypadku wykupienia Ubezpieczenia podróżnego Wizz za pośrednictwem poczty e-mail zostanie dostarczone oddzielne potwierdzenie 
zawierające szczegółowe informacje dotyczące wybranego ubezpieczenia. 

Transport autobusowy 

 

Pasażer powinien otrzymać potwierdzenie rezerwacji transferu w ciągu dwóch godzin od jej dokonania. Jeśli nie otrzymano potwierdzenia 

transferu, należy zadzwonić pod nr +36 30 664 9355 lub sprawdzić stan rezerwacji transferu tutaj. 

Ważna informacja: Opuszczenie lotniska następuje najwcześniej 45 minut po wylądowaniu. Godzina wyjazdu z miasta zostanie podana w 

elektronicznym bilecie na transfer. Pasażer otrzyma powiadomienie w wiadomości e-mail, gdy bilet elektroniczny będzie gotowy do 

pobrania. W przypadku zmiany dat lub godzin lotów należy skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem pod nr tel. +36 30 664 9355 

lub adresem e-mail modification@p-airbus.com. Aby uzyskać więcej informacji, w tym kontaktowe numery telefonu, oraz zobaczyć 
punkty odbioru na mapie, kliknij tutaj. 

Reklamacje 

 

Przyjęcie bagażu bez złożenia reklamacji przed opuszczeniem obszaru tranzytowego i bez wypełnienia Dokumentu PIR (Property 

Irregularity Report — PIR) uważa się za dowód, że bagaż został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z Umową przewozu pasażerów i 

bagażu. Więcej informacji dotyczących reklamacji związanych z bagażem znajduje się w odpowiedniej sekcji ogólnych warunków 

przewozu pasażerów i bagażu.  

 

Reklamacje związane z przewozem lotniczym (inne niż reklamacje dotyczące bagażu) powinny być złożone na piśmie niezwłocznie po 
zakończeniu lotu, w związku z którym Klient chce złożyć reklamację, lecz nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dowiedzenia się o 

okolicznościach stanowiących podstawę reklamacji. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty i szkody powstałe w wyniku 

opóźnienia w zgłoszeniu reklamacji. Wizz Air dokona oceny reklamacji na podstawie Ogólnych warunków przewozu obowiązujących w 

chwili zawarcia Umowy. 

Warunki umowy 

 

Przewóz podlega stosownym taryfom. Należy zapoznać się z ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu, które są dostępne w 

witrynie wizzair.com. 

Odpowiedzialność 

 

Jeżeli miejsce przeznaczenia lub przerwa w podróży ma miejsce w innym kraju niż ten, w którym podróż rozpoczęto, może mieć 
zastosowanie Konwencja Montrealska lub Konwencja Warszawska. Konwencje te regulują i w większości przypadków ograniczają 

odpowiedzialność przewoźników za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażera oraz z tytułu utraty lub uszkodzenia bagażu. Jeżeli lot jest 

obsługiwany przez Wizz Air Ukraine (kod linii lotniczych: WAU), przewoźnik nie może zrzec się lub ograniczyć odpowiedzialnośc i w 

przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera, zgodnie z obowiązującym prawem, do wysokości 113 100 SDR na pasażera w 

przypadku lotu międzynarodowego i 20 000 USD na pasażera w przypadku lotu krajowego na terenie Ukrainy. Aby otrzymać pełne 

informacje dotyczą ;ce ograniczeń odpowiedzialności przewoźników lotniczych i roszczeń należy zapoznać się z ogólnymi warunkami 

przewozu pasażerów i bagażu. 

http://wizzair.com/useful_information/baggage/?language=PL#6
http://wizzair.com/partnerredirect/?partner=bpexpress&language=PL
mailto:modification@p-airbus.com
http://wizzair.com/travel_services/airport_transfer/?language=PL
http://wizzair.com/useful_information/general_conditions_of_carriage/?language=PL
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http://wizzair.com/useful_information/general_conditions_of_carriage/?language=PL
http://wizzair.com/useful_information/general_conditions_of_carriage/?language=PL
http://wizzair.com/useful_information/general_conditions_of_carriage/?language=PL


 


