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Information om transfer 

 

• Din bokning gäller för lågkostnads transfer. Tranferfordonet i city stannar enbart vid den 

angiven hållplats/ angivna hållplatser respektive hämtar passagerarna endast från dessa 

hållplatser. Transfern kan inte omfatta ytterligare hållplatser. 

• På flygplatsen avgår våra transferfordon enligt tidtabell. Vi har ingen möjlighet att vänta 

på försenade passagerare. Om du har missat transfertiden på din e-biljett får du åka med 

din e-biljett med en senare linje samma dag. 

• Flyplatsesn Venedig Treviso: Mötesplatsen finns utanför terminalbyggnaden, på 

bussparkeringen. Vänligen sök efter skylten ”ATVO”. 

• Venedig: Våra fordon avgår från hållsplatsen D2. Det avgår flera bussar från denna plats, 

vänligen kontrollera att bussen är skyltad flygplatsen Treviso. 

• Tidsplan 

• Om du har ändrat ditt resedatum hos Wizz Air vänligen skicka oss dina reseuppgifter 

senast 2 arbetsdagar före resan (gäller både det ursprungliga- och det nya datumet) 

eftersom ändringen inte sker automatiskt. 

• Om du avbokar din transfer kan du göra det enligt reseavtalet dvs. kontakta oss senast 2 

arbetsdagar innan resan. Der görs ingen återbetalning däremot har du möjlighet att 

använda den senare inom ett år eller överlåta den till någon annan.  

• Om din flight är inställd, vänligen kontakta oss och meddela ditt nya resedatum. Om vi 

inte får reda på ändringen i god tid, är det tyvärr inte möjligt att utföra tjänsten. 

Transferpriset för tjänst som inte utnyttjats för skäl utanför vår kontroll kan tyvärr inte 

återbetalas. 

• Du kan endast utnyttja transfertjänsten med en utskriven biljett (e-ticket) som gäller den 

givna tidpunkten! 

 

 

Kontakt: 

 

Kontorets telefonnummer: 0036 1 655 5302 

 

E-post:  

info@p-airbus.com (allmän information) 

modification@p-airbus.com (om- och avbokningar, ändringar i bokningen)  

complaint@p-airbus.com (klagomål) 

 

Om du har frågor, var god och läs igenom våra Ofta förekommande frågor på vår webbsida: 

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

 

Våra allmänna resevillkor finns tillgängliga på: 

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