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Transzfer információk 
 

• Az Ön által megrendelt szolgáltatás „shared shuttle” típusú; a járművel más utasokat is 

szállíthatnak, más címre/címről. 

• Transzfer foglalása csak akkor lesz érvényes, miután megadta a pontos szállítási címet! 

• Ezzel a szolgáltatással csak Korfu (CFU) Repülőtérről Acharavi, Ag. Georgios (South), Ag. 

Ioannis Perister, Agios Ioannis Parelion, Agios Spiridon, Alykes Potamou, Benitses, Corfu 

Town, Dassia, Gouvia, Ipsos, Kanoni, Kassiopi, Kavos CFU, Kontokali, Messonghi, 

Moraitika, Nissaki, Perama, Roda, Sidari-n belüli címre tudjuk szállítani (csak hotelek). 

• A repülőtéren sofőrünk a terminálon belül várja az utasokat az érkezési oldalon. 

• A városból a repülőtérre induló transzfereknél a találkozási pont a hotel recepciója. 

• Amennyiben Ön megváltoztatta utazás időpontját a Wizz Air-nél, kérjük, küldje el nekünk 

új utazási adatait legkésőbb 2 munkanappal utazása (mind az eredeti, mind az új dátum) 

előtt, ugyanis a módosítás nem automatikus. 

• Utasaink felelőssége, hogy ha kevesebb, mint utazás előtt 3 nappal foglaltak, a címet a 

foglalás után legkésőbb két órával megadják. Amennyiben nem tudja elmenteni a címet, 

kérjük, lépjen kapcsolatba velünk SOS ügyfélszolgálati telefonszámunkon. 

• Utasaink felelőssége, hogy olyan címet adjanak meg, amely helyes, nem hiányos, a 

transzferszolgáltatási területen belül van.  

• Amennyiben transzferét lemondja, azt az utazási szerződésben foglaltak alapján teheti 

meg, azaz legkésőbb 2 munkanappal utazása előtt fel kell venni velünk a kapcsolatot, 

cégünknek nem áll módjában a transzferért kifizetett összeget Önnek visszautalni, viszont 

azt 1 éven belül újra fel tudja használni, vagy bárki másra átruházni. 

• Amennyiben járatát törölték, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és közölje új utazási 

időpontját! Ha nem kapjuk meg időben a változást, sajnos a szállítás nem kivitelezhető! 

• A transzfert igénybe venni csak az adott időpontra érvényes, kinyomtatott transzfer 

jeggyel (e-ticket) tudja! 

 

 

Kapcsolat: 

 

Irodai telefonszám: 0036 1 655 5302 

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (általános információ) 

modification@p-airbus.com (foglalások módosítása, lemondása)  

complaint@p-airbus.com (reklamáció) 

 

Amennyiben kérdése van, kérjük, tanulmányozza át a Gyakran Ismételt Kérdéseket weboldalunkon:  

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

 

Utazási szabályzatunk az alábbi linken érhető el: 

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