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Информации за трансфер 

 

• Доколку не ни ја дадете точната адреса за транспортирање, услугата не можеме да ја 

обезбедиме. 

• Со оваа услуга можеме да Ве транспортираме само од аеродромот Скопје (SKP) до 

адреса во Скопје, во означените квартови. 

• Нашиот шофер ќе Ве чека со Wizztransfer табличка внатре во терминалот, во холот за 

пристигнување. 

• Откако ќе завршите со аеродромските аранжмани, Ве молиме одете право на 

зборното место. 

• Во градот, нашиот шофер ги чека патниците пред влезот на хотелот или, во случај на 

приватна адреса, на дадената зграда. 

• Доколку Вие го изменивте времето на патувањето кај Wizz Air, Ве молиме испратете 

ни ги новите податоци на патувањето најдоцна 2 работни дена пред (и оригиналниот 

и новиот датум на) Вашето патување, бијдеќи промената не се остварува автоматски.  

• Доколку го откажете трансферот, тоа можете да го сторите согласно условите 

одредени во договорот за патување, т.е. морате да контактирате со нас најдоцна 2 

работни дена пред Вашето патување. Нашето претпријатие не е во можност да Ви го 

врати износот кој го плативте за трансферот. Меѓутоа во рок од 1 година истиот 

можете пак да го користите или да го префрлите на било кое друго лице.  

• Доколку летот Ви е откажан, Ве молиме контактирајте со нас и известете нè за новиот 

датум на Вашето патување! Ако не ја добиеме промената на време, превозот не може 

да се изведе за жал! 

• Доколку нашите патници направија резервација помалку од 3 дена пред патувањето, 

тие се одговорни да ја соопштат адресата најдоцна два часа по резервацијата.   Ако 

не можете да ја снимите адресата, Ве молиме контактирајте со нас на нашиот СОС 

број за грижа на клиентите. 

• Нашите патници се одговорни да  обезбедат адреса која е правилна, без недостатоци 

и се наоѓа внатре во подрачјето за услуга.  

• При услуга за трансфер со такси, нашите патници се одговорни да резервираат 

соодветна количина  на таксија во зависност од количината на патниците. (Во едно 

такси можат да патуваат 1-3 возрасни лица, или 1 возрасно лице плус 3 деца, или 2 

возрасни лица плус 2 деца.)  

• Трансфер услугата можете да ја користите само со отпечатена карта за трансфер 

(електронска карта) која важи за актуелното време! 

 

Контакт: 

Телефонски броеви за јавување само во врска со прашања за трансферот: 

Телефонски број на канцеларијата: 0036 1 655 5302 

 

Емејл: 

info@p-airbus.com (општа информација) 

modification@p-airbus.com (менување и откажување на резервации) 

complaint@p-airbus.com (рекламација) 

Доколку имате прашање, Ве молиме прегледајте го поглавјето „Често поставени прашања“ на 

нашата веб страна:   

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

 

Нашиот правилник за патување е достапен на следниот линк: 

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


