Termat dhe kushtet

Kushtet e plota
1. Ky promovim do të jetë i vlefshëm për klientët që bëjnë anëtarësime vjetore në easyJet Plus deri dhe
duke përfshirë 31 dhjetor 2022.
2. Për të marrë pjesë në këtë promovim, klientët duhet të aplikojnë për t’u anëtarësuar në easyJet Plus
në faqen e internetit easyJet Plus duke përdorur linkun e mëposhtëm https://plus.easyjet.com/becomea-member.aspx
3. Promovimi easyJet Plus është i vlefshëm vetëm për blerjet e anëtarësimit me kartë primare të
paguara me çdo Mastercard të lëshuar brenda Evropës, përfshirë Rusinë, Turqinë dhe Bashkësinë e
Shteteve të Pavarura.
4. Pjesëmarrësit duhet të jenë të moshës 18 vjeç e lart për për të marrë pjesë në këtë promovim dhe për
të blerë anëtarësimin me kartën kryesore të easyJet Plus.
5. Për të përfituar zbritjen vjetore të anëtarësimit prej 15%, klientët duhet të përdorin kodin
promocional të easyJet të ofruar nga Mastercard, dhe zbritja do të pasqyrohet në nëntotalin që do të
paguajë klienti para se të dalë nga llogaria.
6. Anëtarësimi në easyJet Plus mund të blihet me kartën Mastercard të përdorur gjatë daljes nga
llogaria.
7. Duhet të siguroheni që të vendosni saktë të dhënat tuaja kur regjistroheni për t’u bërë anëtarë në
easyJet.
8. Për rezervimin tuaj do të zbatohet termat dhe kushtet standarde të easyJet Plus.
9. easyJet mund të refuzojë anëtarësimin për çdo person dhe mund ta ndërpresë anëtarësimin në çdo
kohë.
10. easyJet Plus është një abonim i rregullt që do të thotë se anëtarësimi vazhdon dhe do të rinovohet
automatikisht në ditën pas ditës së fundit të vitit të anëtarësimit. Pagesa e tarifës së plotë të
anëtarësimit të easyJet Plus (pa zbritjen promocionale) do të mbahet automatikisht nga karta më e
fundit e kreditit ose debitit, që u përdor për t’iu bashkuar ose për të rinovuar easyJet Plus.
11. Këto terma dhe kushte do të jenë subjekt i legjislacionit anglez dhe juridiksionit jo-ekskluziv të
gjykatave angleze.

