
 

 

„LOUNGEKEY“ PASLAUGŲ NAUDOJIMOSI SĄLYGOS 
 
1. „LoungeKey“ paslauga, tai „Collinson Group Limited“, įsikūrusios adresu Cutlers Exchange, 3rd floor,123 

Houndsditch, London EC3A 7BU, United Kingdom, padalinio „Lounge Key Limited“ (toliau – Paslaugų teikėjas) 
teikiama pasaulinė oro uostų laukimo salių įeigos programa, suteikianti teisę „LoungeKey“ paslaugos naudotojui 
(toliau – Kortelės naudotojas) lankytis oro uostų laukimo salėse, įtrauktose į „LoungeKey“ programą ir naudotis 
privalumais bei paslaugomis pagal „LoungeKey“ paslaugos naudojimo sąlygas (toliau - „LoungeKey“  paslauga). 

2. „LoungeKey“ paslauga teikiama tik sudarius mokėjimo kortelės „Mastercard“ su „LoungeKey“ paslauga sutartį 
(toliau - Kortelė). 

3. Daugiau apie „LoungeKey“ paslaugas ir jų naudojimo sąlygas galima susipažinti Paslaugų teikėjo interneto 
svetainėje www.loungekey.com arba „LoungeKey“ mobiliojoje programėlėje (Apple ir Android įrenginiams), arba 
kitose „Mastercard“ nurodytose informacijos pateikimo vietose.  

4. Kortelės naudotojas, naudodamasis „LoungeKey“ paslauga, turi laikytis „LoungeKey“ paslaugų naudojimo 
sąlygų, kurias Paslaugų teikėjas turi teisę pakeisti bet kada. Todėl Kortelės naudotojas, prieš ketinantis naudotis 
minėta paslauga, turi susipažinti su atnaujintomis „LoungeKey“ paslaugos naudojimo sąlygomis ir sąlygomis, 
kurioms esant „LoungeKey“ paslauga gali būti neteikiama. 

5. Informacija apie oro uostus, jų laukiamąsias sales, kuriose galima lankytis ir naudotis „LoungeKey“ paslauga, 
paslaugas teikiamas šiose salėse, jų darbo laiką ir kita išsami informacija yra pateikiama www.loungekey.com  
arba „LoungeKey“ mobiliojoje programėlėje. 

6. Patekimui į oro uosto laukimo salę,  kurioje teikiama „LoungeKey“ paslauga, reikia pateikti:  
 Aktyvią „Mastercard“ mokėjimo kortelę, kuriai galioja „LoungeKey“ paslauga (arba užregistravus šią Kortelę 

„LoungeKey“ mobiliojoje programėlėje);  
 įlaipinimo bilietą;  
 asmens dokumentą (jei prašoma). 

7. Kortelės naudotojas, naudodamasis Kortele, jos naudojimosi laikotarpiu, turi teisę 2 kartus per kalendorinius 
metus nemokamai lankytis  oro uostų laukimo salėse ir gauti „LoungeKey“ paslaugas. Tokiu atveju, Kortelės 
naudotojui užsiregistravus oro uosto laukimo salėje, Kortelės sąskaitoje yra rezervuojama 32 USD suma, kuri 
panaikinama po 10 dienų, jei nustatoma, kad Kortelės naudotojas naudojasi jam suteiktu nemokamu vizitu. Tuo 
atveju, jei paaiškėja, kad Kortelės naudotojas išnaudojo nemokamų vizitų skaičių, tuomet rezervuota suma, 
taikant valiutos konvertavimą kaip numatyta Bendrosiose mokėjimo kortelės naudojimo sąlygose, nurašoma ir 
pervedama Paslaugų teikėjui.  

8. Norėdamas lankytis daugiau nei 2 kartus per kalendorinius metus į „LoungeKey“ programą įtrauktose oro uostų 
laukimo salėse, už kiekvieną sekantį vizitą, Kortelės naudotojas turi mokėti 32 USD mokestį. 

9. Jei „LoungeKey“ paslaugomis naudojasi Kortelės naudotojo pakviestas svečias, už kiekvieno svečio vizitą oro 
uostų laukimo salėse taikomas 32 dolerių mokestis.  

10. Kortelės naudotojui papildomai gali tekti sumokėti už paslaugas, kurios nėra įtrauktos į „LoungeKey“ paslaugas, 
kaip tai skelbiama LoungeKey“ paslaugos naudojimosi sąlygose.  

11. Paslaugos teikėjas „LoungeKey“ paslaugos mokestį nurašo nuo Kortelės naudotojo sąskaitos prieš suteikiant 
Kortelės naudotojui ar jo svečiui „LoungeKey“ paslaugą. Jeigu Kortelės naudotojas neturi pakankamai lėšų 
sąskaitoje, reikalingų už „LoungeKey“ paslaugą sumokėti, paslauga gali būti nesuteikta. 

12. Kortelės naudotojui naudojantis „LoungeKey“ paslauga ir pateikus Kortelę, Paslaugų teikėjas tvarko Kortelės 
naudotojo asmens duomenis tikslu užtikrinti „LoungeKey“ paslaugos teikimą, kaip tai numatyta Paslaugų teikėjo  
tinklalapyje www.loungekey.com. 

13. Bankas nepriima ir nenagrinėja skundų, susijusių su LoungeKey“ paslaugomis, įskaitant patekimu į „LoungeKey“ 
oro uostų laukimo sales, jose teikiamų paslaugų sąlygomis ar kokybe, taip pat mokesčių už šias paslaugas 
dydžiu ar taikomomis nuolaidomis. Bet kokie pasiūlymai, skundai ar nusiskundimai turi būti pateikiami 
vadovaujantis Paslaugų teikėjo  interneto svetainėje www.loungekey.com nustatyta tvarka ir nurodytais 
kontaktais.  

14. Bankas neatsako už Paslaugų teikėjo suteiktų „LoungeKey“ paslaugų atitiktį faktiškai suteiktoms paslaugoms, 
už paslaugų kokybę, saugumą ar prieinamumą.  

15. Bankas neatsako už jokius, net atsitiktinius nuostolius, kuriuos patiria arba gali patirti Kortelės naudotojas, 
naudodamasis „LoungeKey“ paslauga. 

16. Galimybė naudotis „LoungeKey“ paslauga baigiasi iš karto, kai baigia galioti Kortelė arba Kortelė yra 
blokuojama. 

17. Tuo atveju, jei Kortelės naudotojas atsisako „LoungeKey“ paslaugos anksčiau nei per 12 mėnesių nuo Kortelės 
sutarties sudarymo dienos ir tuo laikotarpiu  Kortelės naudotojas pasinaudoja „LoungeKey“ paslauga, Kortelės 
naudotojas turi kompensuoti Banko sumokėtus „LoungeKey“ mokesčius, už Kortelės naudotojui suteiktą 
„LoungeKey“ paslaugą.  
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