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Informace pro služeb transferu 

 

• Rezervujte si vlakovou přepravu mezi letištěm Londýn Luton a Bedford ve vlacích 

společnosti Govia Thameslink Railway.  

• Stanice: Luton, Leagrave, Harlington, Flitwick, Bedford.  

• U nás si můžete rezervovat jízdenku na okružní jízdu vlakem bez časového omezení. 

• Před rezervací proto zkontrolujte, zda k vašemu leteckému spojení existuje vhodný termín 

odjezdu! Neexistuje žádný transfer: Neděle od 0:00 do 06:00 

• Vlak nepřijíždí bezprostředně na letiště. Vlak vyjíždí a přijíždí ze stanice/na stanici Luton 

Airport Parkway; pro trasu mezi letištěm a nádražím Luton Airport Parkway můžete využít 

autobusového spojení vypravovaného směrem na nádraží. Jízdenka Wizztransfer platí jak 

pro vlak, tak pro autobus na trase mezi letištěm a nádražím. 

• Místo setkání na letišti se nachází mimo terminál. 

• Doporučeným místem setkání je vlakové nádraží Bedford.  

• V případě této přepravy se na vaše cesty budou vztahovat Vnitrostátní podmínky pro 

vlakovou přepravu (National Rail Conditions of Carriage) společnosti Govia Thameslink 

Railway; ve všech ostatních případech (včetně rezervací, zrušení, změn a stížností) se 

uplatní Cestovní smlouva se společností P-Air Magyarország Kft.  

• Neplatí pro jízdu ve vlacích East Midlands, ani ve vlacích na linkách jiných provozovatelů. 

• Jízdenka platí v den, jež je na ní uveden a do 4:29 následujícího dne. 

• Jestliže jste změnili termín Vaší cesty u společnosti Wizz Air, zašlete nám nejpozději 2 

pracovní dny před odjezdem nové údaje (týká se jak původního, tak nového data), 

protože provedení změny není automatické. 

• Jestliže zrušíte svůj transfer, což na základě dopravní smlouvy můžete učinit, pak nás 

nejpozději 2 pracovní dny před odjezdem laskavě kontaktujte, naše společnost sice nemá 

možnost refundovat Vám částku uhrazenou za transfer, avšak do 1 roku můžete tuto 

částku opět použít nebo převést na jinou osobu. 

• Přepravu můžete využít pouze pokud je Váš vytištěný poukaz (e-ticket) platný pro dané 

datum a čas! 

• Jestliže byla Vaše linka zrušena, kontaktujte nás a sdělte nám nový termín Vaší cesty! 

Jestliže nebudeme o změně informováni včas, nelze již přepravu realizovat! Částku za 

transfer, který se neuskutečnil z důvodů nezaviněných naší společností, bohužel 

nevracíme! 

 

Kontakt: 

Telefonní číslo kanceláře: 0036 1 655 5302 

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (základní informace) 

modification@p-airbus.com (změna, zrušení rezervace)  

complaint@p-airbus.com (reklamace) 

 

Jestliže máte nějaký dotaz, přečtěte si laskavě na webových stránkách sekci Nejčastější dotazy:  

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

 

Cestovní řád najdete na následujícím odkazu: 

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


