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Priority Pass. Kasutustingimused
1.  Priority Passi kaart kehtib aegumiskuupäevani ja ainult siis, kui kaardiomanik on selle allkirjastanud. Kaarti tohib 

kasutada ainult kaardiomanik.

2.  Priority Passi kaart ei ole maksekaart ega maksevõimelisuse tõend ning igasugune katse seda sellena kasutada võib 
tähendada pettust.

3.  Lennujaama VIP-ootesalongidesse pääsevad ainult kehtiva Priority Passi kaardi esitajad.

4.  Ootesalongi külastustele rakendatakse külastustasu ühe inimese kohta. Kõik külastustasud, sealhulgas kaaslaste tasud, 
debiteerib SEB Pank kaardiomaniku arvelduskontolt nende määrade ja tingimuste põhjal, mis SEB Pank on teatanud 
kaardiomanikule tema Priority Passi liikmesuse tingimustes. Ootesalongi külastustasude muudatustest teavitab 
kaardiomanikku SEB Pank. Priority Passi ettevõtete grupp ei vastuta vaidluste eest, mis võivad tekkida kaardiomaniku ja 
SEB Panga vahel, ega ka kaardiomanikule tekkiva kahju eest, kui SEB debiteerib ootesalongi külastustasu.

5.  Ootesalongi sisenemisel tuleb esitada Priority Passi kaart. Ootesalongi personal registreerib kaardi ja väljastab 
kaardiomanikule külastuskupongi või teeb märke ootesalongi päevikusse. Mõnes ootesalongis on elektroonilised 
kaardilugejad, millega registreeritakse kaardiomaniku andmed Priority Passi kaardi tagaküljel olevalt magnetribalt. 
Nõudmisel tuleb kaardiomanikul allkirjastada külastuskupong, millel on kirjas ka täpne kaaslaste arv. Kaardiomaniku ja 
kaaslaste külastustasud arvestatakse ootesalongi operaatori esitatava külastuskupongi alusel.

6.  Ootesalongi personali kohustus on tagada Priority Passi kaardi kupongi registreerimine või sissekande tegemine. 
Kaardiomaniku kohustus on tagada, et külastuskupong kajastab õigesti tema enda ja kaaslaste külastuse üksikasju 
ootesalongi külastamise ajal. Nõudmisel vastutab kaardiomanik talle ootesalongis väljastatud külastuskupongi 
säilitamise eest.

7.  Kõikide ootesalongide omanikud ja operaatorid on kolmandast osapoolest organisatsioonid. Kaardiomanik ja 
tema kaaslased peavad järgima iga osaleva ootesalongi või klubi eeskirju ja reegleid. Juurdepääs võib olla piiratud 
ruumipuuduse tõttu, ent seda otsustab täielikult iga ootesalongi operaator oma äranägemisel. Priority Passi ettevõtete 
grupp ei kontrolli pakutavaid teenuseid, lahtiolekuaegu ega ootesalongi töötajaid. Priority Passi haldajad teevad kõik 
endast oleneva, et tagada reklaamitud hüvede ja teenuste kättesaadavus, aga Priority Passi ettevõtete grupp ei taga 
ega garanteeri mingil moel, et mainitud hüved ja teenused on kaardiomaniku külastuse ajal kättesaadavad. Samuti ei 
vastuta Priority Passi ettevõtete grupp kaardiomanikule või tema kaaslastele tekkinud mis tahes kahju eest, mis tuleneb 
reklaamitud hüvede ja teenuste kas osalisest osutamisest või täielikust osutamata jätmisest. Kõikide kaasasolevate 
laste pealt (kui lapsed on lubatud) arvestatakse täiskülastustasu, kui ootesalongiloetelus ei ole märgitud teisiti.

8.  Ootesalongid võivad jätta endale õiguse kehtestada maksimaalne külastusaeg (tavaliselt 3–4 tundi), et vältida liigset 
külastajate arvu. Seda otsustab ootesalongi operaator, kes võib kehtestada pikema külastuse eest lisatasu.

9.  Ootesalongidel ei ole lepingulist kohustust teatada lendudest ja Priority Passi ettevõtete grupp ei vastuta otsese või 
kaudse kahju eest, kui kaardiomanik ja/või tema kaaslased ei lähe oma lennule.

10.  Tasuta alkohoolseid jooke pakutakse (kui kohalik seadus seda lubab) iga ootesalongi operaatori äranägemisel ja võib 
mõnel juhul olla piiratud. Sellisel juhul peab kaardiomanik tasuma lisatarbimise eest otse ootesalongi personalile (vt 
üksikasjalikku ootesalongide kirjeldust).

11.  Telefoni kasutamise võimalus (kui on) varieerub ootesalongiti ja seda pakutakse ootesalongi operaatori äranägemisel. 
Tasuta on tavaliselt ainult kohalikud kõned. Faksi, duši, interneti ja wifi (kui on) tasu on määratud iga ootesalongi 
operaatori äranägemisel ja kaardiomanik tasub need otse ootesalongi personalile.

12.  Ootesalongidesse lubatakse ainult sama päeva kehtiva lennupiletiga kaardiomanikke ja nende kaaslasi. Sooduspiletitega 
reisivaid lennufirmade, lennujaama ja muude reisitööstuse töötajaid ei pruugita sisse lasta. Väljaspool USA-d tuleb koos 
lennupiletitega esitada kehtiv väljuva lennu pardakaart, st teenused on ainult väljalendavatele reisijatele. Palun pidage 
meeles, et mõned ootesalongid Euroopas asuvad lennujaama spetsiaalses Schengeni alas, mis tähendab, et sinna 
pääsevad ainult need liikmed, kes reisivad Schengeni riikide vahel.

13.  Ootesalongidesse pääs sõltub liikmete ja kaaslaste (sh laste) korralikust ja korrektsest käitumisest ja rõivastusest 
(väljaspool USA-d ei ole lühikesed püksid lubatud). Külastajate mugavust häirivatel lastel võidakse paluda ootesalongi 
ruumidest lahkuda. Priority Passi ettevõtete grupp ei vastuta liikme ja tema kaaslaste kahju eest, mis tuleneb sellest, et 
ootesalongi operaator on keeldunud neid sisse laskmast, kuna liige ja/või tema kaaslased ei ole täitnud neid tingimusi.

14.  Priority Passi kaardi kadumisest, vargusest või kahjustamisest tuleb viivitamatult teatada kas Priority Passi büroosse, 
kust kaart väljastati, või kaardi väljastajale ehk SEB-le, kes saab väljastada uue kaardi. Uue kaardi väljastamine võib olla 
tasuline, tasu on määratud SEB hinnakirjas.

15.  Juhul kui kaardiomanik tühistab kas oma Priority Passi liikmesuse või maksekaardi lepingu kaardi väljastajaga või 
ei uuenda neid, on Priority Passi kaart kehtetu alates kas kaardiomaniku Priority Passi liikmesuse või maksekaardi 
tühistamise päevast. Kui kaardiomanik, sh kaaslastega, külastab ootesalongi kehtetu kaardiga, maksab tasud 
kaardiomanik.
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16.  Uuendustingimused sätestab omal äranägemisel Priority Pass Ltd., kellel on õigus keelduda andmast liikmesust 
inimestele, kes töötavad või on lepingulised töövõtjad lennufirmades, lennujaamas või lennufirma või lennujaama 
turvalisusega seotud ametiasutustes.

17.  Priority Passi ettevõtete grupp ei vastuta vaidluste eest, mis võivad tekkida kaardiomaniku ja/või tema kaaslaste ning 
ootesalongi operaatori vahel.

18.  Priority Passi ettevõtete grupp jätab endale õiguse igal ajal omal äranägemisel ja ilma etteteatamiseta Priority Passi 
liikmesus tühistada. Kui on asjakohane, makstakse aastatasu või liitumistasu (olenevalt sellest, kumba rakendatakse) 
proportsionaalselt tagasi, eeldusel, et tühistamine ei ole tingitud kaardiomaniku-poolsest pettusest.

19.  Kaardiomanik nõustub, et ta hüvitab Priority Passi ettevõtete grupile, selle direktoritele, ametnikele, töötajatele ja 
esindajatele (koos „hüvitatavad osapooled”) kõik kohustused, kahjustused, kahjud, nõuded, hagid, otsused, kulud ja 
kulutused (sh mõistlikud õigusabitasud) kas või ühelegi isikule põhjustatud vigastuse või ühegi isiku surma korral või 
ühegi vara kahjustumise või hävimise korral, kui see tuleneb kaardiomaniku või tema kaaslaste või kaardiomaniku 
korraldusel ootesalongis viibiva isiku ootesalongikülastusest, ent samas ei hõlma see hüvitis hüvitatavate osapoolte 
tõsist hooletust või tahtlikku väärkäitumist.


