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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 Bucareşti 

Otopeni (OTP) şi adrese din oraşul Bucareşti. 

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

hala Sosiri, cu inscripţia Wizztransfer. 

• Vă rugăm ca după ce aţi terminat cu procedurile din aeroport, mergeţi direct la punctul de 

întâlnire. 

• În Bucareşti 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. 

• 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. 

• 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 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! 
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• Asigurăm transfer în următoarele sectoare: 

Bucureşti 

0100XX; 0101XX; 0102XX; 0103XX; 0104XX; 0105XX; 0106XX; 0107XX; 0108XX; 

0109XX; 0110XX; 0111XX; 0112XX; 0113XX; 0114XX; 0115XX; 0116XX; 0117XX; 

0118XX; 0119XX; 0120XX; 0121XX; 0122XX; 0123XX; 0124XX; 0128XX; 0132XX; 

0133XX; 0134XX; 0136XX; 0137XX; 0138XX; 0139XX; 0140XX; 0141XX; 0142XX; 

0143XX; 0144XX; 0145XX; 0146XX; 0200XX; 0201XX; 0202XX; 0203XX; 0204XX; 

0205XX; 0206XX; 0207XX; 0208XX; 0209XX; 0210XX; 0211XX; 0212XX; 0213XX; 

0214XX; 0215XX; 0216XX; 0217XX; 0218XX; 0219XX; 0220XX; 0221XX; 0222XX; 

0223XX; 0224XX; 0225XX; 0226XX; 0227XX; 0228XX; 0229XX; 0230XX; 0231XX; 

0232XX; 0233XX; 0234XX; 0235XX; 0236XX; 0237XX; 0238XX; 0239XX; 0240XX; 

0241XX; 0300XX; 0301XX; 0302XX; 0303XX; 0304XX; 0305XX;  

0306XX; 0307XX; 0308XX; 0309XX; 0310XX; 0311XX; 0312XX; 0313XX; 0314XX; 

0315XX; 0316XX; 0317XX; 0318XX; 0319XX; 0320XX; 0321XX; 0327XX; 0331XX; 

0400XX; 0401XX; 0402XX; 0403XX; 0404XX; 0405XX; 0406XX; 0407XX; 0408XX; 

0409XX; 0412XX; 0413XX; 0414XX; 0415XX; 0416XX; 0419XX; 0500XX; 0501XX; 

0502XX; 0504XX; 0505XX; 0506XX; 0507XX; 0508XX; 0509XX; 0510XX; 0511XX; 

0517XX; 0518XX; 0521XX; 0600XX; 0601XX; 0602XX; 0603XX; 0604XX; 0607XX; 

0608XX; 0609XX; 0611XX; 0612XX; 0614XX; 0616XX; 0617XX;  

Otopeni    75100 

• NU putem asigura transfer pentru adresele care nu sunt în sectoarele enumerate! Vă 

rugăm ca înainte a face rezervarea să verificaţi în ce sector se află hotelul/adresa Dvs. 

 

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/?faq=faqdoc 

 

Regulamentul de călătorie este accesibil pe link-ul: 

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