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информације о преносу 
 

• Изабрали сте тип услуге (shared shuttle); превозна средства могу да превозе и друге 

путнике са разних адреса и на различите адресе. 

• Ваш трансфер ће бити потврђен када будете саопштили адресе дестинације и поласка 

вашег трансфера! 

• Ова услуга подразумева превоз само између прашког аеродрома Мадрид (MAD) и 

адресе у оквиру града Мадрид. 

• Наш возач ће Вас на аеродрому Мадриду чекати унутар зграде терминала, у хали за 

пристизање.   

• Наш возач ће Вас у Мадриду чекати испред рецепције хотела (у случају приватне 

адресе чекаће Вас на датој адреси, испред улаза зграде). 

• 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 сте извршили резервацију у року који је краћи од 3 дана, одговорност наших 

путника је да најкасније два сата од резервације дају адресу. Ако не можете да 

снимите, региструјете адресу, молимо да ступите у телефонски контакт са нама преко 

„SOS“ службе за клијенте. 

• Одговорност наших путника је да наведу адресу, која је тачна, без недостатака, и 

која се налази унутар територије пружања услуга трансфера. 

• 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! 

• У следећим квартовима пружамо трансфер: 

• На оне адресе које се налазе ван наведених квартова НЕ вршимо трансфер! Пре 

резервисања места, молимо Вас да проверите у ком кварту се налази адреса вашег 

хотела или где је ваша приватна адреса. 

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

одређени датум и време! 

https://cdn.plusairsolutions.com/uploads/global/website/MAD_MAP/IS/MAD_shuttle_area.png
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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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