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Termenii si Conditiile Abonamentului Blue Benefits 

 

 

Abonament anual Blue Benefits reprezintă compilarea ofertelor speciale, bazată pe și în 

conformitate cu acești Termeni și Condiții, dar și cu Condițiile de Călătorie Blue Air, care dă 

dreptul titularului și membrilor abonamentului anual să beneficieze de anumite beneficii, după 

cum se specifică în prezentele Condiții. 

 

Titular al abonamentului anual Blue Benefits înseamnă persoana numită titular al 

abonamentului anual în timpul realizării formalităților de înregistrare pentru abonamentul 

anual Blue Air. În funcție de tipul abonamentului anual ales, titularul abonamentului anual 

poate numi un număr specific de Membri ai abonamentului anual Blue Benefits care vor 

beneficia de oferta specială. 

 

Blue Air oferă clienților posibilitatea de a achiziționa trei tipuri de abonamente anuale. 

Abonamentul anual „Blue Benefits Together” oferă clienților posibilitatea de a avea acces 

la compilări de oferte speciale pentru titularul abonamentului anual și pentru 1 (un) membru în 

plus. Abonamentul anual „Blue Benefits Family” oferă clienților posibilitatea de a avea 

acces la compilări de oferte speciale pentru titularul abonamentului anual și pentru 3 (trei) 

membri în plus. Abonamentul anual „Blue Benefits Friends” oferă clienților posibilitatea de 

a avea acces la compilări de oferte speciale pentru titularul abonamentului anual și pentru 8 

(opt) membri în plus. 

 

Abonamentul anual Blue Benefits poate fi creat online, prin intermediul site-ului web al 

Companiei, prin completarea formalităților de înregistrare, crearea unui cont pentru titularul 

abonamentului anual Blue Benefits și plata taxei anuale de abonament. Posesorul trebuie sa 

aiba cel putin 18 ani impliniti la momentul achizitiei unui abonament anual Blue Benefits. 

 

Clienții pot achiziționa Abonamentul Anual „Blue Benefits Together”, în valoare de 39.99 

EUR / an, Abonamentul anual „Blue Benefits Family” în valoare de 74.99 EUR / an și 

Abonamentul Anual „Blue Benefits Friends” în valoare de 149.99 EUR / an. 

 

Abonamentul anual Blue Benefits conferă titularului și membrilor accesul la tarife speciale cu 

discount, care nu sunt disponibile pentru non-membri. Mai mult, titularul va primi informații 

despre ofertele promoționale destinate membrilor și / sau notificări anticipate cu privire la toate 

promoțiile oferite de Blue Air. Clientul se poate dezabona oricând de la aceste notificări. 

 

Compilarea ofertelor speciale în cadrul abonamentului anual Blue Benefits constă în discount-

uri precum: 12 EUR reducere la bilete de călătorie (reducere aplicabilă per pasager per segment 

de zbor) și 6 EUR reducere la bagaje (reducere aplicabilă per pasager per segment de zbor).  
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Această compilare specială a ofertelor nu poate fi combinată cu alte oferte și promoții speciale 

oferite de compania aeriană, cu excepția cazului în care Blue Air specifică acest lucru. Mai 

mult, abonamentul anual Blue Benefits nu garantează disponibilitatea tarifelor reduse pe toate 

rutele și în orice moment. Nivelurile tarifare mai mici de 19.99 EUR, precum și zborurile 

neregulare (de exemplu, zboruri charter și / sau zboruri code-share) nu pot fi reduse prin 

utilizarea abonamentului anual Blue Benefits. 

 

Pentru a accesa beneficiile abonamentului anual Blue Benefits, titularul abonamentului anual 

trebuie să rezerve serviciile din contul său și să fie unul dintre pasagerii înscriși în rezervare. 

Membrul / membrii abonamentului anual pot fi diferiți pentru fiecare rezervare în parte, însă 

nu trebuie să depășească numărul de membri în plus, în conformitate cu tipul abonamentului 

anual ales. Mai mult, un infant nu poate avea calitatea de Membru al Abonamentul Anual Blue 

Benefits. 

 

Membrii abonamentului anual Blue Benefits beneficiază de compilarea specială a ofertelor, 

atât timp cât serviciile sunt rezervate de către titularul abonamentului anual Blue Benefits și 

atât timp cât sunt pe aceeași rezervare ca titularul abonamentului anual Blue Benefits.  

Nu sunt permise modificări de nume pentru titularul abonamentului anual Blue Benefits, cu 

toate acestea, sunt permise modificări de nume pentru membrul / membrii abonamentului anual 

Blue Benefits, în conformitate cu Termenii și Condițiile de Calatorie Blue Air. 

 

In cazul in care Posesorul abonamentului anual Blue Benefits doreste o modificare de nume in 

decursul perioadei de valabilitate a abonamentului anual, acesta va trebui sa ne contacteze, 

utilizand formularul disponibil pe website-ul Blue Air. 

 

Beneficiile Abonamentului Anual pot fi modificate de către compania aeriană în orice moment, 

cu o notificare prealabilă către titularul / membrii abonamentului anual. Pasagerul poate alege 

să înceteze abonamentul anual dacă nu acceptă modificările realizate de către Companie prin 

transmiterea unui notificări către Companie. Pentru evitarea îndoielilor, în cazul în care clientul 

alege să rezilieze Abonamentul Anual Blue Benefits, taxa pentru abonamentul anual nu este 

rambursabilă. 

 

Beneficiile abonamentului anual Blue Benefits sunt netransferabile. Titularul abonamentului 

anual Blue Benefits trebuie să notifice Compania cu privire la orice utilizare neautorizată a 

calității sale de membru. 

 

Serviciile achiziționate prin intermediul abonamentului anual Blue Benefits nu vor fi oferite în 

scopuri comerciale pe nicio altă platformă. 

 

Titularul abonamentului anual al Blue Benefits va furniza informații personale exacte și 

adevărate în timpul înregistrării solicitării de abonare. 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 

https://www.blueairweb.com/ro/ro/contact/
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(„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. 

 

Abonamentul anual Blue Benefits este valabil timp de 12 (douăsprezece) luni calendaristice 

începând cu ziua acceptării formularului de cerere în urma plății taxei anuale de abonament. 

 

Clienții care cumpără Abonamentul Anual Blue Benefits între 5 noiembrie 2019 și 18 

noiembrie 2019 vor primi gratuit serviciul Flex. În acest caz, serviciul Flex va fi disponibil 

pentru fiecare rezervare efectuată prin abonamentul anual Blue Benefits, pe întreaga perioadă 

de valabilitate a Abonamentului anual. Mai multe detalii despre serviciul Flex sunt disponibile 

în Condițiile de călătorie. 

 

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

către titularul / membrii abonamentului anual. 

 

Blue Air își rezervă dreptul de a refuza calitatea de membru al oricărei persoane și dreptul de 

a înceta calitatea de membru 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/

