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Informaţii de transfer 

 

• Rezervaţi un transfer cu trenul între aeroportul Luton Londra şi Bedford, pe trenurile 

operatorului Govia Thameslink Railway.  

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

• Vă puteţi rezerva oricând biletul de tren dus - întors prin noi. 

• Înainte de rezervare vă rugăm să verificaţi dacă există o ora de transfer potrivit pentru 

zborul dvs. Serviciul nu este asigurat în zilele de: duminică, 0:00-06:00. 

• Trenul nu merge direct la aeroport ci pîna la /din staţiunea Luton Airport Parkway de unde 

între aeroport şi Luton Airport Parkway puteti calatori cu autobuzul. 

• Biletul Wizztransfer este valabil cît pentru tren cît şi pentru autobuzul între aeroport-

staţiunea de tren. 

• La aeroport, punctul de întâlnire este în afara terminalului. 

• Punctul de întâlnire recomandat este în Bedford staţione trenul. Va rugam sa luaţi trenul 

spre Luton Airport Parkway! 

• În cazul acestui transfer, condiţiile naţionale de transport feroviar ale operatorului Govia 

Thameslink Railway sunt valabile pentru călătoriile propriu-zise, urmând ca contractul de 

călătorie al firmei P-Air Magyarország Kft să guverneze toate celelalte aspecte (inclusiv 

rezervări, anulări, modificări şi reclamaţii).  

• Rezervarea nu este valabilă pentru călătorii pe trenurile operatorului East Midlands, sau pe 

trenurile altor operatori. 

• Biletele sunt valabile pe data indicată pe ele, până la ora 04:29 a zilei următoare. 

• 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 

• 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! 
 

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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