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Blue Air Wallet Termeni si Conditii 

 

 

Blue Air Wallet înseamnă compilarea ofertelor speciale, bazată pe și în conformitate cu 

Termenii și Condițiile actuale și Condițiile de călătorie ale Blue Air, care dă Titularului 

anumite beneficii, după cum se specifică aici. 

 

Titularul Blue Air Wallet înseamnă persoana numită titular al Blue Air Wallet în timpul 

cererii pentru Blue Air Wallet. 

 

Blue Air oferă clienților posibilitatea de a crea un Blue Air Wallet, legat de contul lor Blue Air, 

în care pot încărca o sumă de bani prestabilită, primind în schimb un bonus în funcție de suma 

de bani depusă. Posesorul trebuie sa aiba cel putin 18 ani impliniti la momentul activarii Blue 

Air Wallet-ului. 

 

Există șase tipuri de bonusuri Blue Air Wallet disponibile, după cum se arată mai jos: 

• Dacă clientul încarcă între 50 - 99 EUR în Blue Air Wallet, acesta va primi un bonus de 

5%; 

• Dacă clientul încarcă între 100 - 199 EUR în Blue Air Wallet, acesta va primi un bonus de 

10%; 

• Dacă clientul încarcă între 200 - 399 EUR în Blue Air Wallet, acesta va primi un bonus de 

15%; 

• Dacă clientul încarcă între 400 - 699 EUR în Blue Air Wallet, acesta va primi un bonus de 

20%; 

• Dacă clientul încarcă între 700 - 999 EUR în Blue Air Wallet, acesta va primi un bonus de 

25%; 

• Dacă clientul încarcă între 1.000 – 2.000 EUR în Blue Air Wallet, acesta va primi un bonus 

de 30%; 

Blue Air Wallet poate fi creat online, pe site-ul companiei, completând formalitățile de 

înregistrare și creând un cont pentru titularul Blue Air Wallet. 

 

Blue Air Wallet dă dreptul titularului de a utiliza compilarea ofertelor speciale, respectiv suma 

de bani depusă și bonusul special primit în schimb, pentru a efectua plăți pentru toate achizițiile 

online de servicii Blue Air. Cu toate acestea, clienții nu pot cumpăra abonamentul anual Blue 

Benefits cu suma de bani disponibilă în Blue Air Wallet. 

 

Devenind titular Blue Air Wallet, clientul va fi automat abonat la Newsletter-ul Blue Air. 

Clientul se poate dezabona de la newsletter în orice moment. 

 

Avantajele Blue Air Wallet pot fi modificate de către companie în orice moment, cu o notificare 

prealabilă către titularul Blue Air Wallet. Clientul poate alege să rezilieze Blue Air Wallet, 

dacă nu acceptă modificările făcute, prin trimiterea unei notificari de reziliere companiei. 
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Pentru a evita orice îndoială, dacă clientul alege să rezilieze Blue Air Wallet, suma de bani care 

încă mai este în Blue Air Wallet nu va fi rambursată.  

 

Beneficiile Blue Air Wallet nu sunt transferabile. Titularul Blue Air Wallet trebuie să notifice 

Compania cu privire la orice utilizare neautorizată a beneficiilor sale. 

 

Serviciile achiziționate prin utilizarea Blue Air Wallet nu vor fi oferite în scopuri comerciale 

pe nicio altă platformă. 

 

Titularul Blue Air Wallet va furniza informații personale exacte și adevărate în timpul 

înregistrării pentru Blue Air Wallet. Compania se angajează să respecte confidențialitatea 

informațiilor personale transmise de către clienți, respectând toate legile și reglementările în 

vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 

2016/679 („GDPR”). Astfel, Compania va colecta anumite informații („date cu caracter 

personal”) furnizate de client în timpul formalităților de înregistrare (de exemplu: nume, 

prenume, adresa de e-mail, data nașterii, naționalitatea, tipul pasagerului (sex, titlu), adresa de 

domiciliu, numărul de telefon, etc.) și va prelucra aceste date cu caracter personal pentru a oferi 

serviciile descrise în prezentele Termene și Condiții, precum și pentru a informa pasagerii cu 

privire la produsele și serviciile companiei, ofertele promoționale sau abonarea la newsletter. 

Pentru informații suplimentare cu privire la Politica de confidențialitate Blue Air, vă rugăm să 

verificați Politica de confidențialitate ce se regăsește pe site-ul companiei. 

 

Fiecare depunere făcută de client este valabilă pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni 

calendaristice începând cu ziua finalizării tranzacției. Blue Air va trimite notificări atunci când 

suma depusă în Blue Air Wallet urmează să expire, astfel încât clientul să poată utiliza suma 

de bani disponibilă în Blue Air Wallet pentru a achiziționa serviciile Blue Air. După ce data de 

expirare a sumei depuse în Blue Air Wallet a trecut și titularul Blue Air Wallet nu a utilizat toți 

banii rămași, banii nu vor fi restituiți clientului. 

 

Condițiile de Călătorie Blue Air se aplică oricărei rezervări sau oricărui serviciu cumpărat de 

către titularul Blue Air Wallet. 

 

Blue Air își rezervă dreptul de a refuza accesul la Blue Air Wallet oricărei persoane și/sau 

dreptul de a înceta accesul în orice moment, în cazul încălcării acestor Termeni și Condiții de 

Călătorie. 

 

https://www.blueairweb.com/ro/ro/politica-de-confidentialitate/
https://www.blueairweb.com/ro/ro/conditii-de-calatorie/

