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Informaciją apie transferu 

 

• Rezervuokite „Govia Thameslink Railway“ traukinio bilietus kelionei tarp Londono Lutono 

aerouosto ir Londono centro.  

• Sustojimai Londone: „London St Pancras International“, „Farringdon“, „City Thameslink“, 

„London Blackfriars“, „London Bridge“ arba „Elephant & Castle“ 

• Pas mus galite rezervuoti traukinio bilietus kelionei pirmyn ir atgal be jokių laiko 

apribojimų. 

• Traukinys atvyksta ne į oro uostą. Traukinys atvyksta į Luton Airport Parkway stotį ir 

išvyksta iš Luton Airport Parkway stoties; tarp oro uosto ir Luton Airport Parkway 

geležinkelio stoties Jūs galite pervažiuoti autobusu, vežančiu į geležinkelio stotį. 

Wizztransfer bilietas galioja ir traukinyje, ir autobuse maršrutu oro uostas - geležinkelio 

stotis. 

 

• Oro uoste mūsų susitikimo vieta yra už terminalo ribų.  

• Rekomenduojama susitikimo vieta – London St Pancras International geležinkelio stotis. 

Prašome įlipti į traukinį, vykstantį Luton Airport Parkway kryptimi! 

• Jei jūsų kelionės metu reikia persėsti, „Govia Thameslink Railway“ bus taikomos 

Nacionalinio traukinių vežėjo sąlygos; kitiems klausimams (įskaitant rezervaciją, kelionės 

atšaukimą ar pakeitimą ir skundus) galioja  „P-Air Magyarország Kft“ kelionės Kontraktas. 

• Negalioja kelionėms su „East Midlands“ ar kitų operatorių traukiniais. 

• Bilietai galioja tą dieną, kaip nurodyta ant bilieto iki kitos dienos 04:29 val. 

• 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. 

• 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! 
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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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