
Lentokenttien lounget 

LoungeKey-lippu 

1. Kuka voi ostaa ja käyttää Lounge-lippuja? 

 

Lounge-lippuja voi ostaa sovelluksesta. Ne ovat saatavana vain Revolut Premium- ja 

Revolut Metal -käyttäjille. Yksi Lounge-lippu riittää yhdelle käynnille yhtä henkilöä varten. 

Voit ostaa useita Lounge-lippuja itsellesi ja vieraillesi. 

 

Saatamme päivittää tai muuttaa Lounge-lippujen hintoja ajoittain. Kerromme kuitenkin 

sinulle aina nykyisen hinnan, ennen kuin ostat Lounge-lipun. Revolut Premium- ja Revolut 

Metal -käyttäjät voivat ostaa LoungeKey-lipun Revolutin tarjoamalla alennushinnalla. 

Hinnoittelussa annetaan alennus LoungeKey-lipun tavallisesta 22 £:n hinnasta. 

 

Kun ostat Lounge-lipun, sinua pyydetään antamaan sen henkilön nimi, joka tulee 

käyttämään kutakin Lounge-lippua. Kun ostat Lounge-lipun, et voi enää muuttaa tätä 

nimeä. Lounge-lippuja ei voi siirtää henkilöltä toiselle, ja sinua pyydetään todistamaan 

henkilöllisyytesi (esim. passin avulla) ja näyttämään kelvollinen saman päivän lentolippu, 

joka on Lounge-lipulle merkityn henkilön nimissä. 

2. Mitä, jos peruutan Premium-/Metal-tilaukseni? 

Voit silti lunastaa kaikki sovelluksella ostamasi Lounge-lipuista. Et kuitenkaan voi ostaa 

enempää Lounge-lipuista, ellet aktivoi Revolut Premium- tai Metal-tilaustasi uudelleen. 

3. Voinko saada hyvityksen käyttämättömistä Lounge-lipuista? 

Voit pyytää hyvitystä käyttämättömästä Lounge-lipusta 14 päivän kuluessa ostosta. 

Tämän voi tehdä ottamalla meihin yhteyttä sovelluksen sisäisellä keskustelutoiminnolla. 

 

4. Onko Revolut vastuussa, jos jokin menee vikaan Lounge-lipun kanssa? 

Koska tämän palvelun tarjoaa kolmas osapuoli, Revolut ei voi taata sisäänpääsyä ja 

käytettävyyttä jokaiseen sovelluksessa ilmoitettuun loungeen liittyen. Loungejen 

kuvaukset ja sovellusten sisäiset kuvat ovat kumppanimme LoungeKeyn toimittamia. 

Revolut ei ole vastuussa heiltä saamiemme tietojen epätarkkuuksista. 

 



5. Sekalaisia lakiasioita. 

LOUNGEKEYN KÄYTTÖEHDOT 

Kun käytät Lounge-palveluita, lupaudut noudattamaan kumppanimme LoungeKeyn 

käyttöehtoja sekä kunkin yksittäisen loungen käyttöehtoja, jotka ovat saatavana 

LoungeKeyn verkkosivustolla. 

 

VALITUKSET JA KIISTAT 

Revolut ei ole vastuussa mistään sinun ja LoungeKeyn välillä olevasta kiistasta tai 

vaatimuksesta. LoungeKeyn tarjoamaan palveluun liittyvät kyselyt tulisi osoittaa 

LoungeKeylle suoraan osoitteeseen loungekeypass@loungekey.com. 

 

LIETTUAN LAIN SOVELTAMINEN 

Tähän sopimukseen sovelletaan Liettuan lakia. 

 

VAATIMUSTEN ESITTÄMINEN MEILLE 

Jos haluat nostaa haasteen meitä vastaan tuomioistuimessa, Liettuan tuomioistuimet 

voivat käsitellä näihin käyttöehtoihin liittyviä tapauksia. Jos asut toisessa maassa, voit 

nostaa haasteen paikallisissa tuomioistuimissa. 

 

https://portal.loungekey.com/en/revolut/conditions-of-use/
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