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Informacje z transferu 

 
• Przewóz zostanie potwierdzony dopiero po podaniu przez pasażera adresu 

wsiadania/wysiadania. 

• Usługa ta umożliwia wyłącznie przewóz pomiędzy lotniskiem Londyn Luton (LTN) a 

dowolnym miejscem w obrębie miasta Londyn (EC, WC, E, N, NW, SE, SW, W). 

• Na lotnisku w Londyn nasz kierowca będzie oczekiwać z tabliczką WizzTaxi w hali 

przylotów terminala.  

• W Londyn nasz kierowca będzie oczekiwać przed recepcją hotelu (w przypadku adresu 

prywatnego) przed domem. 

• Jeżeli zmieniasz termin podróży z Wizz Air, prześlij nam nowe dane dotyczące podróży 

najpóźniej na dwa dni robocze przez dotychczasowym i nowym terminem, ponieważ 

zmiany nie dokonujemy automatycznie. 

• Jeżeli podróżni dokonują rezerwacji później niż na 3 dni przed podróżą, ponoszą 

odpowiedzialność za podanie adresu nie później niż w ciągu dwóch godzin od momentu 

rezerwacji. Jeżeli nie możesz zapisać adresu, skontaktuj się z naszym biurem obsługi pod 

awaryjnym numerem telefonu. 

• Podróżny ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowego, kompletnego adresu, 

znajdującego się na obszarze objętym usługą transferu.  

• W przypadku transferu taksówkami podróżny ponosi odpowiedzialność za podanie takiej 

liczby taksówek, która odpowiada liczbie podróżnych. (W jednej taksówce może jechać 1-

3 dorosłych lub 1 dorosły i troje dzieci, lub dwoje dorosłych i dwoje dzieci.) 

• Jeżeli zrezygnujesz z transferu, możesz to uczynić zgodnie z warunkami umowy przewozu, 

to znaczy musisz nawiązać z nami kontakt, na, co najmniej dwa dni robocze przed 

podróżą. Nie mamy możliwości zwrotu pieniędzy za transfer, jednakże w ciągu jednego 

roku możesz wykorzystać bilet na transfer lub przekazać go komuś innemu. 

• Jeżeli lot został odwołany, zgłoś się do nas i podaj nowy termin podróży. Jeśli nie podasz 

w porę zmian, niestety nie będziemy mogli wykonać przewozu. 

• Z przewozu można korzystać wyłącznie na podstawie wydrukowanego kuponu (e-ticket) 

ważnego w określonym dniu i godzinie. 

 

Kontakt:  

 

Numer telefonu do biura: 0036 1 655 5302 

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (informacje ogólne) 

modification@p-airbus.com (zmiany i rezygnacje dotyczące transferu)  

complaint@p-airbus.com (reklamacje) 

 

Jeżeli masz pytania, zapoznaj się ze stroną "Najczęściej Zadawane Pytania": 

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

 

Warunki podróży są dostępne pod adresem: 

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