
Letališke čakalnice 

Rezervacija mesta v programu LoungeKey 

1. Kdo lahko kupuje in uporablja rezervacije mesta v čakalnici? 

 

Rezervacije mesta v čakalnici je mogoče kupiti v aplikaciji, na voljo pa so le našim 

uporabnikom Revolut Premium in Revolut Metal. Ena rezervacija mesta v čakalnici velja 

za en obisk in za eno osebo. Zase in za svoje goste lahko kupite več rezervacij mest v 

čakalnici. 

 

Občasno lahko posodobimo ali spremenimo ceno rezervacij mesta v čakalnici, vendar 

vas bomo o ceni vedno obvestili pred nakupom rezervacije mesta v čakalnici. Uporabniki 

Revolut Premium in Metal lahko kupijo rezervacijo v storitvi LoungeKey po cenah s 

popustom, ki jih zagotavlja Revolut. Ta cena vključuje popust na standardno tržno ceno 

za rezervacijo v storitvi LoungeKey, ki znaša 22 £. 

 

Ob nakupu rezervacije mesta v čakalnici boste pozvani k vnosu imena osebe, ki bo 

uporabila rezervacijo mesta v čakalnici. Ko kupite rezervacijo mesta v čakalnici, imena 

ne morete več spremeniti. Rezervacije mesta v čakalnici ni mogoče prenesti na drugo 

osebo, pokazati pa je treba tudi identifikacijski dokument (npr. potni list) skupaj z letalsko 

vozovnico, ki velja za isti dan in je izdana na ime osebe, ki ima rezervacijo za mesto v 

čakalnici. 

2. Kaj se zgodi, če prekličem svojo naročnino Premium/Metal? 

Še vedno boste lahko unovčili vse mesta v čakalnici, kupljene v aplikaciji. Vendar ne 

boste mogli kupiti več mesta v čakalnici, razen če znova aktivirate naročnino Revolut 

Premium ali Metal. 

3. Ali sem upravičen/-a do povračila za neuporabljene rezervacije mesta v 

čakalnici? 

Povračilo za katero koli neuporabljeno rezervacijo mesta v čakalnici lahko zahtevate v 

obdobju 14 dni od datuma nakupa. To lahko naredite tako, da se s funkcijo klepeta v 

aplikaciji obrnete na nas. 

 



4. Ali je Revolut odgovoren za morebitne težave z mojo rezervacijo mesta v 

čakalnici? 

Ker to storitev ponuja tretja oseba, Revolut ne more jamčiti za razpoložljivost in dostop 

do vseh čakalnic, navedenih v aplikaciji. Opisi čakalnic in slike v aplikaciji dobavlja naš 

partner LoungeKey, zato Revolut ni odgovoren za nobeno nepravilnost v informacijah, ki 

jih pridobimo od podjetja LoungeKey. 

 

5. Nekatere druge pravne zadeve 

POGOJI UPORABE STORITEV PODJETJA LOUNGEKEY 

Za uporabo storitev za čakalnice veljajo pogoji uporabe našega partnerja LoungeKey in 

pogoji uporabe vsake posamezne čakalnice, ki je na voljo na spletnem mestu podjetja 

LoungeKey. 

 

PRITOŽBE IN SPORI 

Revolut ni odgovoren za noben spor ali zahtevek, do katerega lahko pride v odnosu med 

vami in podjetjem LoungeKey. Vse poizvedbe v zvezi s storitvijo, ki jo ponuja LoungeKey, 

je treba nasloviti neposredno na LoungeKey na naslov loungekeypass@loungekey.com. 

 

VELJA LITOVSKA ZAKONODAJA 

Za to pogodbo veljajo zakoni Litve. 

 

VLOŽITEV TOŽBE ZOPER NAS 

Če želite zoper nas vložiti tožbo na sodišču, bodo vsa vprašanja, povezana s temi pogoji 

in določili, lahko obravnavala sodišča v Litvi. Če živite v drugi državi, lahko vložite tožbo 

na sodišču v svoji državi. 

 

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