Termenii si Conditiile Abonamentului Blue Benefits

Abonamentul Blue Benefits (denumit in continuare “Blue Benefits”) reprezinta abonamentul
anual constand intr-o compilatie de oferte speciale care da dreptul titularului si membrilor sa
beneficieze de anumite beneficii, asa cum este specificat in prezentele Termeni si Conditii.
Titular al Blue Benefits (denumit in continuare “titular”) inseamna persoana care va beneficia
de compilarea oferelor speciale, nominalizata drept titular al abonamentului anual in cadrul
formalitatilor de inregistrare.
Membru al Blue Benefits (denumit in continuare “membru”) inseamna persoana care va beneficia
de compilarea oferelor speciale, nominalizata de titularul in cadrul formalitatilor de inregistrare;
infantul nu poate fi nominalizat ca membru al abonamentului anual.
Blue Benefits este asociat unui Cont Blue Air si poate fi activat online, prin intermediul websiteului Companiei si/sau al Aplicatiei Mobile Blue Air, prin completarea formalitatilor de inregistrare
si prin plata taxei anuale de abonament.
Blue Benefits este valabil pentru o perioada de 12 (douasprezece) luni calendaristice incepand de
la activarea acestuia.
Blue Air ofera clientilor posibilitatea de a achizitiona urmatoarele 3 (trei) tipuri de Blue Benefits:
•

„Blue Benefits Together” – in valoare de 39.99 EUR / an – ofera clientilor posibilitatea
de a avea acces la compilari de oferte speciale pentru titular si pentru 1 (un) membru in
plus;

•

„Blue Benefits Family” – in valoare de 74.99 EUR / an – ofera clientilor posibilitatea de
a avea acces la compilari de oferte speciale pentru titular si pentru 3 (trei) membri in plus;

•

„Blue Benefits Friends” – in valoare de 149.99 EUR / an – ofera clientilor posibilitatea
de a avea acces la compilari de oferte speciale pentru titular si pentru 8 (opt) membri in
plus.

Compilarea ofertelor speciale Blue Benefits consta in reduceri precum:
•

reducere de 12 EUR la bilete de calatorie (reducere aplicabila per pasager per segment de
zbor); si

•

reducere de pana la 6 EUR la bagaje (reducere aplicabila per pasager per segment de zbor):
o reducere de 3 EUR la bagajele de cala de maxim 10kg cu dimensiunile maxime de
55 cm x 40 cm x 20 cm;
o reducere de 6 EUR la bagajele de cala de maxim 23kg / 32kg cu dimensiunile
maxime de 100 cm x 80 cm x 30 cm.

Aditional, titularul va primi in mod automat informatii despre ofertele promotionale destinate
exclusiv membrilor Blue Benefits prin intermediul unui newsletter.
Compilarea ofertelor speciale mentionata mai sus nu poate fi combinata cu alte oferte speciale
si/sau promotii oferite de Blue Air, cu exceptia cazului in care acest lucru este specificat de catre
compania aeriana.
Blue Benefits nu garanteaza disponibilitatea tarifelor reduse pe toate rutele si in orice moment.
Mai mult, nivelurile tarifare mai mici de 19.99 EUR, precum si zborurile neregulare (de exemplu,
zboruri charter si / sau zboruri code-share) nu pot fi reduse prin aplicarea Blue Benefits.
Pentru ca beneficiile abonamentului anual sa fie aplicabile rezervarilor, acestea trebuie sa fie
achizitionate prin intermediul contului Blue Air al titularului. Titularul trebuie sa fie, in orice
moment, unul dintre pasagerii inscrisi in rezervare, in timp ce membrii abonamentului anual pot
diferi de la o rezervare la alta, cu conditia ca acestia sa nu depaseasca numarul maxim de membrii
conform abonamentului ales.
Nu sunt permise modificari de nume pentru titularul Blue Benefits, cu toate acestea, sunt permise
modificari de nume pentru membrul / membrii Blue Benefits, in conformitate cu Conditiile de
Calatorie Blue Air.

In cazul in care titularul isi schimba legal numele in perioada de valabilitate a abonamentului anual,
acesta este obligat sa contacteze Blue Air prin intermediul formularului de contact disponibil pe
website-ul Companiei pentru a raporta situatia si a transmite documentele care atesta schimbarea
numelui in vederea operarii modificarilor necesare in sistem de catre Blue Air.
Blue Air isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si Conditiile Blue Benefits, in orice moment,
cu notificarea prealabila a titularului.
Titularul va furniza informatii personale exacte si adevarate in cadrul formalitatilor de inregistrare.
Compania se angajeaza sa respecte confidentialitatea informatiilor personale transmise de catre
clienti, respectand toate legile si reglementarile in vigoare privind protectia datelor, inclusiv
Regulamentul general privind protectia datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). Astfel, Compania va
colecta anumite informatii („date cu caracter personal”) furnizate de client in timpul formalitatilor
de inregistrare (de exemplu: nume, prenume, adresa de e-mail, data nasterii, nationalitatea, tipul
pasagerului (sex, titlu), adresa de domiciliu, numarul de telefon, etc.) si va prelucra aceste date cu
caracter personal pentru a oferi serviciile descrise in prezentele Termeni si Conditii, precum si
pentru a informa pasagerii cu privire la produsele, serviciile si ofertele promotionale ale Companiei
prin abonarea la newsletter. Mai multe detalii despre prelucrarea datelor cu caracter personal ale
pasagerilor sunt disponibile accesand sectiunea Politica de confidentialitate / Politica de protectie
a datelor cu caracter personal ce se regaseste pe website-ul Companiei.
Conditiile de Calatorie Blue Air se vor aplica oricarei rezervari sau oricarui serviciu achizitionat
prin intermediul abonamentului anual.
Abonamentul anual Blue Benefits este nerambursabil si netransferabil.
Titularul trebuie sa notifice Compania atunci cand ia cunostinta de orice utilizare neautorizata a
abonamentului sau.
Serviciile achizitionate prin intermediul Blue Benefits nu vor fi oferite in scopuri comerciale pe
nicio alta platforma.

Blue Air isi rezerva dreptul de a refuza calitatea de membru oricarei persoane si/sau de a inceta
calitatea de membru oricarei persoane, in orice moment, in cazul incalcarii prezentelor Termeni si
Conditii.
Prin activarea abonamentului Blue Benefits, titularul va fi abonat la Newsletter-ul Blue Air pentru
a primi comunicari de marketing. Titularul va avea dreptul de a anula aceasta abonare, in orice
moment, prin utilizarea optiunii “dezabonare” care este inclusa in fiecare comunicare de
marketing.

