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Informace pro služeb transferu 
 

• Vaše objednané služby jsou typu (shared shuttle); vozidlo může přepravovat i jiné 

cestující, na jinou adresu/z jiné adresy. 

• Vaše přeprava bude potvrzena až po poskytnutí adresy cílového místa/místa vyzvednutí! 

• S touto službou Vám můžeme zajistit přepravu pouze mezi letištěm Řím ‚Fiumicino‘ (FCO) 

a adresami v rámci města Řím. 

• Na letišti Fiumicino čeká řidič na cestující uvnitř Terminálu 3, před pultem Airport Shuttle 

Bus v hlavní hale. 

• Po skončení vyřizování záležitostí na letišti se laskavě vydejte přímo na místo setkání. 

• V Římě na Vás bude řidič čekat před recepcí hotelu (v případě privátu před vchodem na 

dané adrese). 

• Buďte připraveni 15 minut před potvrzeným termínem odjezdu, ve městě se pro Vás řidič 

může zastavit o 15 minut dříve nebo později, než je níže uvedený termín. 

• Jízdní řád 

Jestliže jste změnili termín Vaší cesty u společnosti Wizzair, zašlete nám nejpozději 2 

pracovní dny před odjezdem nové údaje (týká se jak původního, tak nového data), 

protože provedení změny není automatické. 

• Jestliže zrušíte svůj transfer, což na základě dopravní smlouvy můžete učinit, pak nás 

nejpozději 2 pracovní dny před odjezdem laskavě kontaktujte, naše společnost sice nemá 

možnost refundovat Vám částku uhrazenou za transfer, avšak do 1 roku můžete tuto 

částku opět použít nebo převést na jinou osobu. 

• Je odpovědností cestujících, pokud žádost o rezervaci podají 3 dny před odjezdem, aby 

adresu udali nejpozději dvě hodiny po podání rezervace. Pokud se Vám nepovede uložit 

adresu, kontaktujte nás prosím na SOS telefonním čísle zákaznického servisu. 

• Je odpovědností cestujících udat správnou, plnou adresu, nacházející se na území 

poskytování transferových služeb. 

• Jestliže byla Vaše linka zrušena, kontaktujte nás a sdělte nám nový termín Vaší cesty! 

Jestliže nebudeme o změně informováni včas, nelze již přepravu realizovat! Částku za 

transfer, který se neuskutečnil z důvodů nezaviněných naší společností, bohužel 

nevracíme! 

• Přepravu můžete využít pouze pokud je Váš vytištěný poukaz (e-ticket) platný pro dané 

datum a čas! 

• Transfery vypravujeme do následujících městských částí: 

• 00 136 Montemario 

• 00 142 Ardeatino - EUR - Ostiense 

• 00 144 Tor di Valle 
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• 00 145 Ostiense 

• 00 146 Portuense - San Saba 

• 00 147 Cristoforo Colombo 

• 00 148 Gianicolense - La Pisana - Magliana Vecchia 

• 00 149 Portuense 

• 00 151 Colli Portuensi 

• 00 152 Villa Pamphili 

• 00 153 Aventino 

• 00 154 Ostiense - Testaccio 

• 00 157 Pietralata 

• 00 158 Monte Sacro 

• 00 161 Salario 

• 00 162 Piazza Bologna 

• 00 163 Pisana 

• 00 165 Aurelio - Borgo- Sant'Angelo - Trastevere 

• 00 167 Aurelio 

• 00 168 Pineta Sacchetti 

• 00 173 Capannelle 

• 00 175 Don Bosco - Tuscolano 

• 00 176 Prenestino Labicano - Tuscolano 

• 00 177 Appio Latino - Prenestino Centocelle 

• 00 178 Appia Nuova 

• 00 179 Alberone 

• 00 182 La spezia 

• 00 183 Celio - Monti 

• 00 184 Castro Pretorio - Esquilino - Ripa - Trevi 

• 00 185 San Lorenzo 

• 00 186 Campo Marzio - Colonna - Prati - Sallustiano - Sant'Angelo - Sant'Eustachio 

• 00 187 Flaminio - Ludovisi - Monti  -Pigna - Pinciano 

• 00 189 Cassia - Tor di Quinto 

• 00 191 Flaminia Nuova 

• 00 192 Prati 

• 00 193 Crescenzio 

• 00 194 Ponte Milvio 

• 00 195 Della Vittoria 

• 00 196 Flaminio 

• 00 197 Parioli 

• 00 198 Salario 

• 00 199 Trieste 

 

Kontakt: 

 

Telefonní číslo kanceláře: 0036 1 655 5302 

 

E-mail:  

info@p-airbus.com (základní informace) 

modification@p-airbus.com (změna, zrušení rezervace)  

complaint@p-airbus.com (reklamace) 

 

Jestliže máte nějaký dotaz, přečtěte si laskavě na webových stránkách sekci Nejčastější dotazy:  

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

 

Cestovní řád najdete na následujícím odkazu: 

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

 


