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Informaţii de transfer 
 

• Serviciul comandat de Dvs. este de tip „shared shuttle”; vehiculul poate lua şi alţi 

pasageri, la/de la alte adrese. 

• Transferul dvs. va fi confirmat numai după ce aţi introdus adresa de destinaţie/preluare 

pentru transfer! 

• Prin intermediul acestui serviciu vă putem transfera numai între aeroportul Bruxelles 

Charleroi (CRL) şi adrese din oraşul Bruxelles. 

• La Aeroportul Charleroi, şoferul nostru vă aşteaptă în interiorul clădirii terminalului, în hala 

Sosiri, ridicând o inscripţie cu numele Dvs. 

• În Bruxelles şoferul nostru vă aşteaptă în faţa recepţiei hotelului (în cazul unei adrese 

private în faţa intrării la adresa dată). 

• Dacă aţi modificat cursa Dvs. la Wizz Air, vă rugăm să ne trimiteţi noile date ale călătoriei 

cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data călătoriei (atât în cazul datei iniţiale, cât şi al 

celei noi), având în vedere că modificarea nu se face automat. 

• Dacă renunţaţi la transfer, o puteţi face în condiţiile specificate în contractul de călătorie, 

adică trebuie să luaţi legătura cu noi cel târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de călătorie. Nu 

avem posibilitatea de a vă vira înapoi suma achitată pentru transfer, dar o puteţi folosi în 

decurs de 1 an sau o puteţi transfera altei persoane 

• Este responsabilitatea călătorilor să indice adresa în termen de cel târziu două ore după 

rezervare, în cazul în care rezervarea a fost făcută într-un interval mai scurt decât 3 zile 

înainte de călătorie. Dacă nu reuşiţi să salvaţi adresa, vă rugăm să ne contactaţi la 

numărul de telefon al serviciului de urgenţă pentru clienţi. 

• Este responsabilitatea călătorilor să indice o adresă corectă, completă şi în interiorul 

teritoriului acoperit de serviciul de transfer.  

• Dacă cursa Dvs. a fost anulată, vă rugăm să ne contactaţi şi să ne transmiteţi noua dată, 

oră a călătoriei! Dacă nu primim modificarea la timp, din păcate nu vă putem asigura 

transportul! 

• Puteţi utiliza transferului numai dacă bonul (e-ticket) dvs. valoric imprimat pe hârtie este 

valabil pentru data şi ora respetive! 
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•  Asigurăm transfer în următoarele sectoare: 

• 1000 Brussels 

• 1000 Heysel 

• 1010  

• 1020 Laeken 

• 1030 Helmet 

• 1030 Schaarbeek 

• 1040 Etterbeek 

• 1050 Boondael 

• 1050 Ixelles 

• 1060 Saint-Gilles 

• 1070 Anderlecht  

• 1070 La Roue / Veeweide 

• 1080 Molenbeek-Saint-Jean 

• 1081 Koekelberg 

• 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

• 1083 Ganshoren 

• 1090 Jette 

• 1120 Neder-Over-Hembeek 

• 1130 Haren 

• 1140 Evere 

• 1150 Stokkel 1150 Woluwé-Saint-

Pierre 

• 1160 Auderghem 

• 1170 Watermael-Boitsfort 

• 1180 Uccle 

• 1180 Verrewinkel 

• 1190 Forest 

• 1190 Neerstalle 

• 1200 Kapelleveld 

• 1200 Woluwé-Saint-Lambert 

• 1210 Saint-Josse-ten-Noode 

  

 

• NU putem asigura transfer pentru adresele care nu sunt în sectoarele enumerate! Vă 

rugăm ca înainte a face rezervarea să verificaţi în ce sector se află hotelul/adresa Dvs. 

• Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că la transferul Charleroi-Bruxelles nu avem posibilitatea 

de a vă duce de la aeroportul CRL la aeroportul Bruxelles Zaventem. 

 
 

Contact:  

 

Telefon birou: 0036 1 655 5302 

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (informaţii generale) 

modification@p-airbus.com (modificarea rezervării, renunţare la rezervare)  

complaint@p-airbus.com (reclamaţii) 

 

Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să consultaţi pe pagina web capitolul Întrebări frecvente: 

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

 

Regulamentul de călătorie este accesibil pe link-ul: 

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