
                      P-AIR Hungary Ltd 

 
 

Informaţii de transfer 
 

• Serviciul comandat de Dvs. este de tip „shared shuttle”; vehiculul poate lua şi alţi 

pasageri, la/de la alte adrese. 

• 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 Malta (MLA) şi 

adrese di Cirkewwa, Mellieha, Golden Bay, Xemxija, Bugibba, St Pauls Bay, Mdina, St 

Julians, Sliema, Valletta (numai hoteluri). 

• La aeroportul, şoferul nostru aşteaptă pasagerii în interiorul terminalului, la terminalul 

Sosiri. 

• La transferul din oraş la aeroport, punctul de întâlnire este la recepţia hotelului. 

• 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 

 

 
 

mailto:info@p-airbus.com
mailto:info@bpexpress.hu
mailto:complaint@p-airbus.com
https://www.p-airbus.com/index.php?faq=faqdoc
https://www.p-airbus.com/?info=travelcondi

