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Information om transfer 
 

• Tjänsten du har beställt är av typ ”shared shuttle”, dvs. även andra passagerare får följa 

med, från eller till andra adresser. 

• Din bokning blir giltig efter att du angivit den exakta leveransadressen. 

• Observera att vi kan bara acceptera adressen om den ligger inom serviceområdet. Med 

denna service kan vi bara transportera från Barcelona (BCN) Flygplats till stadens adress i 

Barcelona (endast hotell). 

• På flygplatsen i Barcelona kommer vår chaufför att vänta på dig i terminalbyggnaden på 

ankomstsidan. 

• Vid transfer från city till flygplatsen är det hotellets reception som är mötesplatsen. 

• Vi tillhandahåller transfertjänst till följande distrikt: 

• Om du har ändrat ditt resedatum hos Wizz Air vänligen skicka oss dina reseuppgifter 

senast 2 arbetsdagar före resan (gäller både det ursprungliga- och det nya datumet) 

eftersom ändringen inte sker automatiskt. 

• Om du avbokar din transfer kan du göra det enligt reseavtalet dvs. kontakta oss senast 2 

arbetsdagar innan resan. Der görs ingen återbetalning däremot har du möjlighet att 

använda den senare inom ett år eller överlåta den till någon annan.  

• Det är vära resenärers ansvar att i fall av bokning genomförd mindre än 3 dagar före 

resan uppge korrekt  adress senast två timmar efter bokningen. Ifall Du inte kan spara 

adressen, var vänlig kontakta oss på telefonnumret till vår SOS Kundservice. 

• Det är våra resenärers ansvar att uppge en korrekt, fullständig adress som ligger inom 

transfertjänstens serviceområde. 

• Om din flight är inställd, vänligen kontakta oss och meddela ditt nya resedatum. Om vi 

inte får reda på ändringen i god tid, är det tyvärr inte möjligt att utföra tjänsten. 

Transferpriset för tjänst som inte utnyttjats för skäl utanför vår kontroll kan tyvärr inte 

återbetalas. 

• Du kan endast utnyttja transfertjänsten med en utskriven biljett (e-ticket) som gäller den 

givna tidpunkten! 

 

Kontakt: 

 

Kontorets telefonnummer: 0036 1 655 5302 

 

E-post:  

info@p-airbus.com (allmän information) 

modification@p-airbus.com (om- och avbokningar, ändringar i bokningen)  

complaint@p-airbus.com (klagomål) 

 

Om du har frågor, var god och läs igenom våra Ofta förekommande frågor på vår webbsida: 

https://www.p-airbus.com/?faq=faqdoc 

 

Våra allmänna resevillkor finns tillgängliga på: 

https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi 
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