
Flugvallarsetustofur 

LoungeKey-passi 

1. Hver getur keypt og notað setustofupassa? 

 

Setustofupassa er hægt að kaupa í forritinu og hann er aðeins í boði fyrir Revolut 

Premium- og Revolut Metal-notendur okkar. Einn setustofupassi gildir fyrir eina heimsókn 

fyrir einn mann. Þú getur keypt marga setustofupassa fyrir þig og fyrir gesti þína. 

 

Við gætum uppfært eða breytt verðinu á setustofupössum af og til, en við munum alltaf 

segja þér verðið áður en þú kaupir passa. Notendur Revolut Premium og Metal geta keypt 

LoungeKey-passa á afsláttarverði frá Revolut. Þessi verðlagning er afsláttur frá venjulegu 

markaðsverði fyrir LoungeKey-passa sem er 22 pund. 

 

Þegar þú kaupir setustofupassa verður þú beðin(n) um að slá inn nafn þess sem notar 

hvern passa. Þegar þú hefur keypt setustofupassa geturðu ekki lengur breytt þessu nafni. 

Setustofupassar eru ekki framseljanlegir og þú verður beðinn um að sýna persónuskilríki 

(þ.e. vegabréf) ásamt gildum flugmiða sama dag á nafni þess sem er á 

setustofupassanum. 

2. Hvað gerist ef ég hætti í Premium-/Metal-áskriftinnni? 

Þú munt samt geta innleyst alla setustofupassana sem keyptir eru í appinu. Hins vegar 

muntu ekki geta keypt fleiri setustofupassa nema þú endurvirkir Revolut Premium eða 

Metal áskriftina þína. 

3. Get ég fengið endurgreiðslu fyrir ónotaðan setustofupassa? 

Þú getur beðið um endurgreiðslu fyrir alla ónotaða setustofupassa innan 14 daga frá 

kaupdegi. Þetta er hægt að gera með því að hafa samband við okkur í gegnum 

spjallaðgerðina okkar í forritinu. 

 

4. Er Revolut ábyrgt ef eitthvað fer úrskeiðis með setustofupassann minn? 

Þar sem þessi þjónusta er veitt af þriðja aðila getur Revolut ekki ábyrgst aðgang og 

aðgengi að hverri setustofu sem er skráð í forritinu. Setustofulýsingar og myndir í forriti 



eru veittar af samstarfsaðila okkar LoungeKey og Revolut ber ekki ábyrgð á ónákvæmni 

í upplýsingum sem við fáum frá þeim. 

 

5. Ýmis önnur lagakorn. 

NOTKUNARSKILYRÐI LOUNGEKEY 

Þegar þú notar setustofuþjónustuna ertu háð(ur) notkunarskilyrðum samstarfsaðila okkar 

LoungeKey sem og notkunarskilyrðum hverrar einstakrar setustofu, í boði á vefsíðu 

LoungeKey. 

 

KVARTANIR OG DEILUR 

Revolut ber ekki ábyrgð á ágreiningi eða kröfum sem kunna að koma upp á milli þín og 

LoungeKey. Öllum fyrirspurnum varðandi þjónustuna sem LoungeKey býður upp skal 

beina beint til LoungeKey beint í gegnum loungekeypass@loungekey.com. 

 

LÖG LITHÁENS GILDA 

Lög Litháens gilda um þennan samning. 

 

AÐ SENDA INN KRÖFU GAGNVART OKKUR 

Ef þú vilt koma á framfæri kröfu á hendur okkur fyrir dómstólum munu dómstólar í Litháen 

geta tekist á við allar spurningar sem varða þessa skilmála og skilyrði. Ef þú býrð í öðru 

landi geturðu höfðað kröfumál fyrir staðbundnum dómstólum. 

 

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