Usługi transportowe | Transportation services

Każdy organizator wydarzeń wie, że dobry event do taki, który odbywa się w jednym określonym
miejscu. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, gdy konieczne staje się przetransportowanie większej
liczby osób w tym samym czasie z miejsca na miejsce. Liczy się wtedy komfort, punktualność i
profesjonalizm w działaniu. Z myślą o takich sytuacjach przygotowaliśmy dla Państwa listę
rekomendowanych firm świadczących w Poznaniu usługi transportowe.

Every event organiser knows a good event is one which takes place at one given facility. However,
sometimes the situation calls for the transportation of a larger number of people at the same time
from one facility to another. What matters most at this occasion is the comfort, the punctuality and
professionalism. With exactly these situations in mind, we have put together a list of recommended
transportation companies in Poznań.

AS Andrzej Politowicz

ul. Ostrowska 532, 61-312 Poznań
+48 61 61 870 50 72 | info@aspolitowicz.pl | www.aspolitowicz.pl

INFO(PL): Przedsiębiorstwo z Poznania, A.S. Politowicz, nie jest zwyczajną firmą przewozową;
obrała sobie za cel oferować transport osobowy, wymagający od personelu odpowiedniego
przygotowania praktycznego i wysokiej kultury osobistej. Flota samochodowa A.S. Politowicz składa

się z wygodnych i bezpiecznych pojazdów. Jednym słowem Auto-Service jest to firma z klasą.

INFO(ENG): A.S. Politowicz is a Poznań-based transportation company which aims at passenger
transport, offering properly trained staff with high propriety. A.S. Politowicz’s fleet consists of safe
and comfortable vehicles.

Centrum Turystyki OSKAR
Plac Wolności 2, 61-738 Poznań
+48 602 499 518 / +48 61 850 15 08 | slawek@oskar.com.pl | www.oskar.com.pl

INFO(PL): Posiadamy własną flotę nowoczesnych i komfortowych autokarów marek Irizar, Scania,
Man i VDL. Większość z nich opuściło fabrykę w 2015 roku co sprawia, że nasza flota jest
najnowocześniejsza w Polsce. W naszej flocie posiadamy najnowocześniejszy autokar Irizar i8 oraz
Pb z rozkładanymi skórzanymi fotelami i podnóżkami typu szezlong, które sprawią, że Państwa
podróż będzie niezapomnianym przeżyciem.Centrum Turystyki Oskar to nie tylko wyjazdy wakacyjne.
Realizujemy również indywidualne zamówienia obejmujące wynajem autokarów na terenie całej
Europy.

INFO(ENG): We have an own fleet of modern and comfortable coaches by Irizar, Scania, Man and
VDL. Most of them went off the assembly line in 2015, which makes ours the most modern fleet in
Poland. As part of the fleet, we offer state-of-the-art Irizar i8 and Pb coaches, with reclining leather
seats and chezlong type footrests, turning your journey into an unforgettable experience. We
execute individual orders involving coach rentals all over Europe.

Avia s.c. Przewozy pasażerskie
os. Powstańców Warszawy 1F/48, 61-656 Poznań
+48 61 821 66 03 | e-mail: avia@avia-bus.pl | www.aviabus.pl

INFO(PL): Tworzymy naszą firmę rodzinną już od 1995 roku, nieustannie poszerzając zakres swoich
usług i doskonaląc posiadane umiejętności. Oferujemy Państwu wynajem autobusów z Poznania w
zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi. Dysponujemy bowiem każdym
niezbędnym certyfikatem (Certyfikat Kompetencji Zawodowych Nr 01192/f3/02) oraz zezwoleniem
(Licencja nr OU-001217). Jeśli poszukują Państwo solidnej firmy, organizującej najwyższej jakości
przewozy autokarowe w sposób uczciwy i staranny, zapraszamy do kontaktu z nami.

INFO(ENG): This family owned company has been operating since 1995. We offer coach rentals in
Poznań, in accordance with all provisions in force. If you are in need of a reliable company providing
highest quality coach services in a meticulous and honest way, do contact us.

Club Car - wynajem wózków elektrycznych
ul. Głogowska 346, 60-004 Poznań

Mirosław Wierzbicki, tel: +48 606 663 026, m.wierzbicki@perfetto.com.pl

INFO(PL): Firma Perfetto Sp.J. posiada w ofercie możliwość wypożyczenia elektrycznych
używanych, czteroosobowych pojazdów pasażerskich amerykańskiej marki Club Car. Wózki
przeznaczone do wynajmu są wózkami elektrycznymi, amerykańskiej marki Club Car, której jesteśmy
wyłącznym importerem na Polskę. Posiadają świeży i nowatorski wygląd, są odporne na rdzę ze
wzmocnioną ramą aluminiową. Co jest niezwykle istotne istnieje możliwość umieszczenia reklamy na
pojazdach. Wózki sprawdzają się doskonale jako atrakcja dla rodzin z dziećmi, dla grup
zorganizowanych,do obsługi eventów.

INFO(ENG): Perfetto Sp.J. offers the rental of pre-owned electric four person passenger vehicles by
the American brand Club Car. They are ideal attractions for families with children, organized groups

and event servicing.

Masterbus
ul. Krańcowa 14, 62-090 Mrowino (k. Poznania)
+48 602 101 881 | e-mail: aleksandra@sky.pl | www.masterbus.pl

INFO(PL): Jeździmy sprawdzonymi samochodami (Mercedes-Benz, VW, Iveco Daily). Nasi kierowcy
to wysoko wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem i milionami przejechanych
kilometrów. Dbamy o naszych kierowców, ponieważ zależy nam, aby zamówioną trasę pokonywali
wypoczęci i aby mogli profesjonalnie wykonywać swoje zadania, pozostając do Państwa
usług.Oferowany przez naszą firmę transport osób to oszczędność i wygoda. Każde zlecenie
wyceniamy indywidualnie na podstawie danych przekazanych przez Klienta w taki sposób, aby
zminimalizować koszty przejazdu.

INFO(ENG): We drive cars of reliable make - Mercedes-Benz, VW, Iveco Daily. Our staff are highly
trained drivers with many years’ experience and millions of kilometers behind the wheel. Each
commission is priced individually, based on customer input, to minimize the cost of the journey at
the best rate possible.

MULTIBUS Marek Malicki - Korporacja
Transportowo-Autokarowe

ul.Warzywna 28, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo,

+48 61 816 20 24 | email: multibus@wp.pl | www.multibus.poznan.pl

INFO(PL): Organizujesz wycieczkę i masz problem z transportem uczestników? Poszukujesz tanich i
sprawdzonych przejazdów dla swoich pracowników? A może poszukujesz kogoś, kto zapewni szybki i
bezpieczny transport na imprezy okolicznościowe? Zapraszamy! Nasza firma oferuje usługi
transportowe najwyższej jakości. Obsługujemy trasy nie tylko na terenie Polski, ale także wyjazdy
zagraniczne. Dużym atutem naszej firmy są sympatyczni, punktualni i niezawodni kierowcy, którzy
dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewniają swoim pasażerom bezpieczną podróż.

INFO(ENG): Organising a trip and having trouble transporting the attendees? Looking for
affordable and reliable transportation for your employees? Or maybe seeking someone to provide
quick and safe transport for various events? Contact us! Our biggest asset are our personable,
punctual and dependable drivers who, thanks to their substantial years of experience behind the
wheel guarantee safe journeys for the passengers.

PKS Poznań
ul. Stanisława Matyi 1, 61-586 Poznań

Usługi krajowe: +48 61 66 42 575 | e-mail: wynajem@pks.poznan.pl |
www.pks.poznan.pl/autobusy
Usługi zagraniczne: +48 61 66 42 576 | e-mail: i.soroczynska@pks.poznan.pl |
www.pks.poznan.pl/autobusy

INFO(PL): PKS Poznań to ustabilizowana pozycja na rynku, rozwinięta sieć linii
autobusowych, wysoki standard świadczonych usług, doświadczenie i profesjonalizm
kierowców, komfort i bezpieczeństwo jazdy. Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

INFO(ENG): PKS Poznań is a stable position on the market, a developed network of bus lines, high
standard of provided services, driver experience and professionalism, travel comfort and safety.
Contact us to find out more about our offer!

