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Informaţii de transfer 

 

• Transferul dvs. va fi confirmat numai după ce aţi introdus adresa de destinaţie/preluare 

pentru transfer! 

• Prin intermediul acestui serviciu vă putem transfera numai între aeroportul Londra Luton 

(LTN) şi adrese din oraşul Londra (EC, WC, E, N, NW, SE, SW, W). 

• La aeroportul din Londra, şoferul nostru vă aşteaptă în interiorul clădirii terminalului, în 

hala Sosiri, cu inscripţia WizzTaxi.  

• În Londra şoferul vă aşteaptă în faţa recepţiei hotelului (în cazul unei adrese private în 

faţa intrării la adresa dată). 

• 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. 

• Este responsabilitatea călătorilor să indice adresa în termen de cel târziu două ore după 

rezervare, în cazul în care rezervarea a fost făcută într-un interval mai scurt decât 3 zile 

înainte de călătorie. Dacă nu reuşiţi să salvaţi adresa, vă rugăm să ne contactaţi la 

numărul de telefon al serviciului de urgenţă pentru clienţi. 

• Este responsabilitatea călătorilor să indice o adresă corectă, completă şi în interiorul 

teritoriului acoperit de serviciul de transfer.  

• În cazul serviciilor de transfer de tip taxi, este responsabilitatea călătorilor noştri să 

rezerve un număr suficient de taximetre în funcţie de numărul călătorilor. (Într-un taxi pot 

călători 1-3 adulţi sau 1 adult plus 3 copii, ori 2 adulţi plus 2 copii.) 

• 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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