
A TRANSZFERREL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK 

Szállítás nélkül  
A foglalás kitöltésekor válassza ezt a lehetőséget, ha nincs szüksége transzferre, vagy saját fuvarral biztosítja a 
szállítást.  

Elszállítás a pozsonyi  M.R.Štefánika repülőtérre és vissza (díj 2, - €). 
Ha igényli a repülőtérre történő szállítást, illetve a visszautat, válassza ezt a lehetőséget. Ennek a lehetőségnek 
a kiválasztásával bebiztosítjuk a szállítását. A visszautazásnál a repülőtérről automatikusan biztosított a 
visszaszállítás a parkolóba, ezt nem kell külön kérelmezni. A parkolóba érkezéskor Ön parkolójegyet kap, 
amelyen szerepel egy telefonszám (+421905362041) a transzfer biztosítása érdekében. A szabadságról vagy 
szolgálati útról való visszatérés után hívjon fel minket ezen a telefonszámon, és mi felvesszük Önt a 
repülőtéren, a megállapodás szerinti helyen. Hívni csak a repülőtéri formalitások rendezése, az összes poggyász 
átvétele és a meghatározott helyre való eljutás után szükséges. A szállítást végző jármű a repülőtéren nem 
várakozhat, ezért fontos, hogy az odaérkezésnél már fel legyen készülve a szállításra. Amennyiben a 
transzferrel kapcsolatban külön kérése van (gyermekülés, nagy méretű csomag, kerekesszék szállítása, stb.), 
kérem, tüntesse fel azt a foglalás kitöltésénél a megjegyzésekben. A parkolóból a repülőtérre a transzfer kb. 5-
10 percet vesz igénybe, a közlekedési helyzettől függően. A szolgáltatást nyújtó társaság nem felel a vis maior 
esetek okozta késésekért, vagy olyan, előre nem látható helyzetek kialakulása, mint a közlekedési baleset, 
forgalmi dugó, útlezárás, rendőri intézkedés stb. miatti késésekért. A szolgáltatás megrendelője nem jogosult 
kártérítésre a transzfer fenti okok miatt keletkezett késésére.  
JAVASLAT: Több személy utazása és nagyobb mennyiségű poggyász esetén a szállítás gyorsabb lebonyolítása 
érdekében javasoljuk, hogy az utasokat és a poggyászt tegye ki a repülőtéren (az indulási terminál előtti 15 
perces parkolás ingyenes) és hozzánk már csupán a jármű és az autóvezető jöjjön, akit ezt követően elszállítunk 
a repülőtérre. Ugyanez érvényes a szabadságról történő visszaérkezésnél is. Ez a javaslat főleg a  nyári 
szezonban érvényes, amikor egyszerre több ügyfelet szolgálunk ki. Ez csupán egy javaslat, igény esetén 
természetesen mindnyájukat elszállítjuk. 
 
 

 
 

Szállítás Pozsony körzetében (max.15 km) Transzfer egy megjelölt helyre 
Pozsonyban  
Abban az esetben, ha egy megjelölt helyre szeretne eljutni Pozsonyban, válassza ezt a lehetőséget. A helyet 
tüntesse fel a foglalás kitöltésekor. A transzfert biztosító jármű a parkolóban a foglalás visszaigazolásában, az 
„érkezés dátuma és ideje„-nél megjelölt időpontban kerül előállításra. Emiatt az időt legfeljebb 15 perces 
toleranciával tüntesse fel. Amennyiben a jármű előállításának az idejét utólagosan módosítani szeretné, azt 
telefonos úton, a +421248201344 telefonszámon teheti meg, legfeljebb 30 perccel a jármű tervezett előállítása 



előtt. A szállítást külsős taxi szolgáltatás biztosítja. Amennyiben a transzferrel kapcsolatban külön kérése van 
(gyermekülés, nagy méretű csomag, kerekesszék szállítása, stb.), kérem, tüntesse fel azt a foglalás kitöltésénél 
a megjegyzésekben. A Pozsony területén történő transzfer esetén hagyjon elegendő időtartalékot, mert a 
szolgáltatást nyújtó társaság nem felel a vis maior esetek okozta késésekért, vagy olyan, előre nem látható 
helyzetek kialakulása, mint a közlekedési baleset, forgalmi dugó, útlezárás, rendőri intézkedés, stb. miatti 
késésekért. A szolgáltatás megrendelője nem jogosult kártérítésre a transzfer fenti okok miatt keletkezett 
késésére. A megjelölt helyre történő transzfer díja (egy út) Pozsony területén, 25 km út megtételéig 10,- €.  
Transzfer egy meghatározott helyről Pozsonyban, vissza a parkolóba: Abban az esetben, ha a megjelölt 
pozsonyi helyről vissza a parkolóba is kéri a szállítást, tüntesse azt fel a megjegyzésben a foglalás kitöltésénél. A 
transzfert biztosító jármű a megjelölt helyre a foglalás visszaigazolásában, az „indulás dátuma és ideje„-nél 
megjelölt időpontban kerül előállításra. Emiatt az időt legfeljebb 15 perces toleranciával tüntesse fel. 
Amennyiben a jármű előállításának az idejét utólagosan módosítani szeretné, azt telefonos úton, a 
+421248201344 telefonszámon teheti meg, legfeljebb 30 perccel a jármű tervezett előállítása előtt. A szállítást 
külsős taxi szolgáltatás biztosítja. A transzfer díj a parkolóba történő szállításnál 10,- € (a szállítást végző 
járműnek a megjelölt helyen történő várakozása esetén a díj 5,-€ / 30 perc). 
 

Szállítás a Schwechat-Bécs repülőtérre, Transzfer a bécsi repülőtérre  
 Abban az esetben, ha a Schwechat- Bécs repülőtérre történő szállítást igényli, válassza ezt a 
lehetőséget. A transzfert személygépkocsi biztosítja, ezért a szállított személyek száma legfeljebb 4 
fő, amelynek a díja 45,-€ menetenként. Amennyiben több személy szállítását igényli, kérem, tüntesse 
fel a kérelmét a foglalás kitöltésénél a megjegyzésekben. Több személy esetén (5- max.8 személy) a 
transzfer díja 80,- €. Amennyiben a transzferrel kapcsolatban külön kérése van (gyermekülés, nagy 
méretű csomag, kerekesszék szállítása, stb.), kérem, tüntesse fel azt a foglalás kitöltésénél a 
megjegyzésekben. A schwechati repülőtérre történő transzfer esetén hagyjon elegendő 
időtartalékot, mert a szolgáltatást nyújtó társaság nem felel a vis maior esetek okozta késésekért, 
vagy olyan, előre nem látható helyzetek kialakulása, mint a közlekedési baleset, forgalmi dugó, 
útlezárás, rendőri intézkedés, stb. miatti késésekért.  A szolgáltatás megrendelője nem jogosult 
kártérítésre a transzfer fenti okok miatt keletkezett késésére. Transzfer a bécsi repülőtérről a 
parkolónkig: Abban az esetben, ha a Schwechat-Bécs repülőtérről a parkolónkig történő transzfert 
igényli a visszaútnál, kérem ezt az igényét tüntesse fel a megjegyzésben a foglalás kitöltésénél. A 
megjegyzésben úgyszintén tüntesse fel a desztinációt és az érkező járat számát (ez a járat késése 
esetén fontos a számunkra). Transzferdíj a Schwechat-Bécs repülőtérről a parkolóba 50,- €, legfeljebb 
4 személy esetén (5-8 személy esetén a díj 80,-€). Ez az ár tartalmazza a transzferdíjat, a szállító 
jármű belépését az érkezési terminál előtti parkolóba és a legfeljebb 1 órás várakozási időt az 
ügyfélre. Ennél további várakozás esetén 10,- € összegű pótdíjat számolunk fel a várakozás minden 
egyes megkezdett órájáért.  
 


