INSTRUKCJE DOTYCZĄCE TRANSFERU
Bez odwozu.
Wybierz tę opcję przy rezerwacji, jeśli nie potrzebujesz transferu lub masz zapewniony własny odwóz.

Odwóz na lotnisko im. M. R. Štefánika w Bratysławie i z powrotem.
Jeśli potrzebujesz odwieźć na lotnisko i z powrotem, wybierz tę opcję. Po wybraniu tej opcji odwóz
będzie zapewniony. Odwóz jest również automatycznie zapewniony z lotniska na parking i nie ma
potrzeby ponownego składania wniosku o taki transfer. Po przybyciu na parking otrzymasz bilet
parkingowy, na którym jest wymieniony telefon transferowy (+421905362041). Po przylocie z wakacji
lub podróży służbowej zadzwoń do nas pod ten numer, a my odbierzemy Cię do 10 minut w
uzgodnionym miejscu na lotnisku. Musisz zadzwonić po pełnej odprawie na lotnisku, odebraniu
całego bagażu i dostaniu się we właściwe miejsce. Pojazd nie może czekać na lotnisku, dlatego ważne
jest, abyś był gotowy do wyjazdu w momencie przyjazdu. Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące
transferu (fotelik samochodowy, transport bagażu o dużych gabarytach, wózek inwalidzki itp.),
umieść to w notatce podczas rezerwacji. Czas transferu z parkingu na lotnisko wynosi około 5-10
minut, w zależności od sytuacji na drodze. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
spowodowane przez siłę wyższą lub nieprzewidywalną sytuację, wypadek drogowy, nieprzejezdną
drogę, zatrzymanie przez policję, korek drogowy itp. Zamawiający nie jest uprawniony do
odszkodowania za szkodę spowodowaną opóźnieniem transferu z powyższych przyczyn.
ZALECENIA: Jeśli podróżuje więcej osób i jest więcej bagażu, zalecamy wysadzić załogę i bagaż na
lotnisku (15 minut przed terminalem odlotów jest bezpłatne) w celu uzyskania szybkiego odprawy, a
do nas przyjechać tylko z kierowcą i autem, którego odwieziemy na lotnisko. Postępować w ten
sposób można również w dniu przyjazdu z wakacji. Zalecenie to dotyczy zwłaszcza sezonu letniego,
gdy zainteresowana jest większa liczba klientów jednocześnie. To tylko zalecenie, jeśli jest to
wymagane, zabierzemy wszystkich.

Odwóz na obszarze Bratysławy (maksymalnie 25 km) Transfer do
wyznaczonego miejsca w Bratysławie.
Jeśli potrzebujesz odwieźć do określonego miejsca w Bratysławie, wybierz tę opcję. Proszę podać
miejsce podczas rezerwacji. Pojazd przeznaczony do transferu będzie na parkingu podstawiony na
czas wskazany w potwierdzeniu rezerwacji jako „data i godzina przybycia”. Z tego powodu proszę
podać czas z tolerancją max. 15 min. Jeśli chcesz dokładniej określić czas podstawienia pojazdu,
zadzwoń pod numer +421248201344 ok. 30 minut przed planowanym przybyciem. Transport jest
świadczony przez zewnętrzne taksówki. Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące transferu (fotelik
samochodowy, transport bagażu o większych gabarytach, wózek inwalidzki itp.), wymień to w

notatce podczas rezerwacji. W przypadku transferu po Bratysławie należy zarezerwować sobie
odpowiednio dużo czasu, ponieważ usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
spowodowane przez siłę wyższą lub nieprzewidywalną sytuację, wypadek drogowy, zatłoczenie,
nieprzejezdną drogę, zamknięcie komunikacji przez policję itp. Zamawiający nie jest uprawniony do
odszkodowania za szkodę spowodowaną opóźnieniem transferu z powyższych przyczyn. Cena
transferu do wyznaczonego miejsca (jedna jazda) w Bratysławie w promieniu 25 km wynosi 10 €.
Transfer z wyznaczonego miejsca w Bratysławie z powrotem na parking: Jeśli potrzebujesz również
odwieźć z określonego miejsca w Bratysławie na parking, zaznacz to w notatce przy rezerwacji.
Pojazd, który jest przeznaczony to transferu, będzie w wyznaczonym miejscu w czasie określonym w
potwierdzeniu rezerwacji jako „data i godzina odjazdu”. Z tego powodu proszę podać czas z
tolerancją max. 15 min. Jeśli chcesz dokładniej określić czas podstawienia pojazdu, zadzwoń pod
numer +421248201344 w ciągu 30 minut przed planowanym podstawieniem pojazdu. Transport jest
świadczony przez zewnętrzne taksówki. Cena transferu z powrotem na parking wynosi 10 € (w
przypadku czekania pojazdu transportowego w wyznaczonym miejscu opłata wynosi 5 € / € / 30 min.)

Odwóz na lotnisko Schwechat - Wiedeń Transfer na lotnisko w Wiedni.
Jeśli potrzebujesz transferu na lotnisko Schwechat-Wiedeń, wybierz tę opcję. Transfer jest
realizowany samochodem osobowym, dlatego maksymalna liczba pasażerów to 4 za cenę 45,- € za
jazdę. Jeśli potrzebujesz przewieźć większą liczbę osób, określ taki wymóg w notatce rezerwacji. Dla
większej liczby osób (5 - maks. 8) cena transferu wynosi 55, - €.
Jeśli masz specjalne wymagania dotyczące transferu (fotelik samochodowy, transport bagażu o
dużych gabarytach, wózek inwalidzki itp.), umieść to w notatce podczas rezerwacji. W przypadku
transferu w Schwechat należy zarezerwować sobie wystarczająco dużo czasu, ponieważ usługodawca
nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane przez siłę wyższą lub nieprzewidywalną
sytuację, wypadek drogowy, zatłoczenie, nieprzejezdną drogę, zamknięcie komunikacji przez policję
itp. Zamawiający nie jest uprawniony do odszkodowania za szkodę spowodowaną opóźnieniem
transferu z powyższych przyczyn.
Transfer z lotniska Wiedeń z powrotem na parking: Jeśli potrzebujesz również transferu z lotniska
Schwechat-Wiedeń z powrotem na nasz parking, prosimy o określenie tego wymogu w notatce przy
rezerwacji. Uwzględnij w notatce cel podróży i numer przylotu (ważne dla nas, jeśli lot jest
opóźniony). Cena transferu z lotniska Schwechat-Wiedeń na parking wynosi 50, - € za max. 4 osoby
(liczba osób 5-max. 8 to cena 60, - €). Cena obejmuje opłatę za transfer, wjazd pojazdu
transportowego na parking przed terminal przylotów i czekanie na klienta maks. 1 godzina. W
przypadku dłuższego czekania pobieramy opłatę 10 € za każdą rozpoczętą godzinę.

