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Informaţii de transfer 

 

• Rezervarea Dvs. este valabilă pentru transfer low-cost. Vehiculul transferului opreşte în 

oraş numai în staţia/staţiile specificate; respectiv de aici preia şi pasagerii. Transferul nu 

poate opri şi la alte staţii! 

• Vehiculele noastre de transfer circulă conform unui orar. Nu avem posibilitatea de a 

aştepta pasagerii care eventual întârzie. Dacă aţi întârziat la transfer, la ora recomandată 

pe e-ticket, atunci puteţi călători cu e-ticket-ul Dvs. în aceeaşi zi şi cu o cursă ulterioară. 

• Venetia Aeroportul Treviso: Punctul de întâlnire se află în afara terminalului, în parcarea 

de autobuze. Vă rugăm să căutaţi semnul ATVO. 

• Venetia, Piazzale Roma: Maşinile noastre pornesc de la linia D2. 

• Orar  

• 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 
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