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Informaciją apie transferu 

 

• Jūsų užsakyta paslauga - "shared shuttle" tipo: transporto priemone gali būti vežami ir kiti 

keleiviai kitu adresu/kitais adresais. 

• Jūsų pervežimas bus patvirtintas tik pateikus pristatymo / paėmimo adresą! 

• Naudojantis šia paslauga mes Jus galime nuvežti iš Belgrado (BEG) oro uosto į atitinkamą 

adresą Belgrado mieste arba atvirkščiai. 

• Mūsų vairuotojas lauks Jūsų su lentele "Wizztransfer" terminalo atvykimo salėje. Oro 

uoste sutvarkius reikalus, prašome eiti tiesiai į susitikimo vietą. 

• Belgrado mieste mūsų vairuotojas lauks Jūsų prieš viešbučio registratūrą (privataus 

adreso atveju – duotu adresu, prieš įėjimą). 

• Jei Jūs Wizz Air-e pakeitėte savo kelionės datą, prašome vėliausiai likus 2 darbo dienoms 

iki kelionės (kiek pradinės, tiek naujos datos) atsiųsti mums savo naujus kelionės 

duomenis, nes pakeitimas neautomatiškas. 

• Jei Jūs atsisakote transfero, tai galite padaryti pagal kelionės sutartį, t.y. vėliausiai likus 2 

darbo dienoms iki kelionės Jūs turite susisiekti su mumis, mūsų įmonė neturi galimybių 

Jums grąžinti sumos, sumokėtos už Jūsų transferą, tačiau Jūs galite per 1 metus juo vėl 

pasinaudoti arba perduoti kitam asmeniui. 

• Mūsų keleivių atsakomybė - kad jei jie rezervaciją atliko vėliau nei likus 3 dienoms iki 

kelionės, adresą reikia pateikti vėliausiai praėjus dviems valandoms po rezervacijos. Jei 

negalite išsaugoti adreso, prašome nedelsiant susisiekti su mumis klientų aptarnavimo 

tarnybos telefono numeriu. 

• Mūsų keleivių  atsakomybė - nurodyti teisingą, pilną adresą, kuris yra transfero paslaugų 

teritorijos ribose.  

• Jei Jūsų reisas buvo anuliuotas, prašome susisiekti su mumis ir pranešti mums naują 

kelionės laiką! Laiku negavę pranešimo apie pakeitimą, deja, neturime galimybių įvykdyti 

pervežimo. Transfero kainos dėl neįvykusio pervežimo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo 

mūsų, nekompensuojame! 

• Pervežimo paslauga galite pasinaudoti tik tuomet, jei atspausdintą kelionės čekis (e-

ticket) naudojate tik jame nurodytą dieną ir laiku! 

 

 

 

 

 

 

 



                      P-AIR Hungary Ltd 

 
 

• Mes teikiame transfero paslaugas į šiuos rajonus 

• Adresais, esančiais už išvardintų rajonų ribų, transfero paslaugos NETEIKIAMOS! Prieš 

atliekant rezervaciją prašome patikrinti, kokiame rajone yra Jūsų viešbutis/privatus 

adresas. 

 
 

Kontaktinė informacija: 

 

Biuro telefono numeris: 0036 1 655 5302 

 

El. pašto adresas:  

info@p-airbus.com (bendro pobūdžio informacija) 

modification@p-airbus.com (rezervacijos pakeitimas, anuliavimas)  

complaint@p-airbus.com (pretenzijos) 

 

Jei turite klausimų, prašome išsinagrinėti Dažnai Užduodamus Klausimus mūsų interneto svetainėje: 

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

 

Mūsų kelionių taisykles rasite spustelėję šią nuorodą:  

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