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Informasjoner om transferen 

 

• Du har bestilt (shared shuttle); flere passasjerer kan kjøres med samme kjøretøy til eller 

fra forskjellige adresse. 

• Din overføre bare får bekreftet når du har gitt ditt overføre reisemålet / pick-up adresse! 

• Med denne tjenesten kan vi bare overfører du mellom Beograd (BEG) flyplass og adresser 

i Beograd sentrum. 

• Sjåføren vår venter på dem med et Wizztransfer-skilt. Når du er ferdig på flyplassen, må 

du gå rett til møtestedet.  

• I Beograd vil sjåføren vente på deg foran hotellresepsjonen (ved privatadresse, venter 

han foran inngangen til den angitte adressen). 

• Dersom du har endret reisens tidspunkt hos Wizz Air, vær vennlig og send oss de nye 

reisedatoene/tidene inntil 2 arbeidsdager før avreise (gjelder både den opprinnelige og 

den nye datoen), endringene oppdateres ikke automatisk. 

• I samsvar med reisekontrakten kan transferen avbestilles, hvis dette meldes til oss inntil 

2 arbeidsdager før reisen. Vi kan ikke refundere transferprisen, men billetten kan brukes 

innen 1 år eller overdras til noen. 

• Det er våre reisendes ansvar å oppgi adressen senest to timer etter bestilling dersom de 

bestiller mindre enn 3 dager før reisen. Dersom du ikke kan lagre adressen, ber vi deg 

ringe vår SOS kundeservice. 

• Det er våre reisendes ansvar å oppgi en adresse som er korrekt, ikke er mangelfull og 

befinner seg innenfor vårt transfertjeneste-område. 

• Dersom flyet er kansellert, vær vennlig og ta kontakt med oss for å oppgi ny reisetid. Hvis 

vi ikke blir informert om forandringen i tide, kan transporten dessverre ikke bli 

gjennomført! I tilfelle avlysning av transport på grunn av årsaker utenfor vår kontroll 

refunderer vi ikke prisen. 

• Var vennlig og skriv ut din e-ticket under alle omstendigheter, uten denne kan du nemlig 

ikke bruke tjenesten. 
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• Transporttjenesten dekker de følgende bydelene 

• Til adresser som ikke er på listen transporterer vi ikke. Før du bestiller, vær vennlig og 

sjekk hvilken bydel ditt hotell eller din privatadresse ligger i. 

 

 

Kontakt: 

 

Kontornummer: 0036 1 655 5302 

 

E-post:  

info@p-airbus.com (generell informasjon) 

modification@p-airbus.com (endring, avbestilling)  

complaint@p-airbus.com (reklamasjon) 

 

Dersom du har spørsmål, vær vennlig å les gjennom Ofte stilte spørsmål på vår nettside: 

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

 

Vårt reisereglement finner du på følgende link:  

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