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информације о преносу 

 

• Резервишите трансфер возом Govia Thameslink Railway-a од аеродрома Лондон Лутон 

до Bedford.  

• Станице: Luton, Leagrave, Harlington, Flitwick, Bedford 

• Преко нас можете да резервишете повратне возну карту без временског ограничења. 

• Молимо Вас да пре резервације проверите да ли постоји термин који одговара 

термину лета Вашег авиона! Нема трансфера: Недеља 0:00-06:00 

• Воз не стиже директно на аеродром. Воз полази и стиже на станицу Лутон Аирпорт 

Parkway; између аеродрома и железничке станице Лутон Аирпорт Parkway можете 

путовати аутобусом који вас вози до железничке станице. Карта Wizztransfer-а важи 

за воз, а такође и за аутобус који саобраћа између аеродрома и железничке станице. 

•  На аеродрому наши аутобуси путнике купе ван зграде терминала. 

• Предложено место сусрета је на Bedford. Молимо Вас да уђете у воз који полази у 

правцу Лутон Аирпорт Parkway! 

• Ако се одлучите на овај трансфер, за ваша путовања важе услови превоза британске 

железнице Govia Thameslink Railway-a; сва остала питања (резервације, отказивање, 

промене и жалбe итд.) подлежу Уговору о превозу P-Air Magyarország Kft-a.  

• Не важи за путовања возовима East Midlands-a или возовима других оператера. 

• Карте важе за дан назначен на њима и до 04:29 наредног дана. 

• Уколико сте код Wizz Air-а мењали термин путовања, молимо Вас дан нам најкасније 

2 радна дана пре путовања пошаљете податке новог путовања (по оригиналном и 

новом датуму), наиме, промена се не врши аутоматски. 

• Уколико откажете трансфер, то можете учинити на начин како се то налази у уговору, 

то јест 2 радна дана пре путовања морате да ступите са нама у контакт, наиме, наша 

фирма није у могућности да Вам врати износ трансфера који сте уплатили, међутим, у 

року од годину дана трансфер поново можете искористити или га било коме можете 

предати. 

• Уколико је Ваш лет брисан, молимо Вас да ступите са нама у везу и да нам саопштите 

нови термин вашег путовања. Ако од Вас не добијемо на време информацију о 

промени, у том случају, нажалост, нисмо у могућности да реализујемо превоз! 

Уколико транспорт није због наше кривице извршен, у том случају цену трансфера 

нисмо у могућности да вратимо! 

• Можете да употребите ваучер (e-ticket) само у одштампаној верзији и ако важи за 

одређени датум и време! 

 

 

Контакт: 

Телефонски број канцеларије: 0036 1 655 5302 

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (опште информације) 

modification@p-airbus.com (измена резервације, одустајање од резервације)  

complaint@p-airbus.com (рекламације) 

 

Уколико имате питање, молимо Вас, погледајте нашу web-страницу Често Постављена Питања:  

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

 

Правилник за путовање можете наћи на следећем линку:  

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