Suuremmat ja pienemmät tapahtumat

Transdevin busseilla
Messut, konsertit, lentonäytökset, rallikuljetukset,
junalta/laivalta siirtymiset… Vain mielikuvitus on rajana!
Siinä muutama esimerkki milloin Transdevin
tilausajoja kannattaa käyttää. Tilausajomme
palvelevat teitä vuoden ympäri, pyydä tarjous!

50-paikkainen luksusluokan Magelys-bussimme kelpaa varmasti vaativammallekin ryhmälle.
Erikoisvarusteena mm. panoramaikkunat, jotka avartavat kiertoajelunäkymää.
Lisäksi tietysti turvavyöt, WC, DVD, mikrofoni ym. varusteet.
Sähköbussimme on saanut mukavan suosion
mm. pääkaupunkiseudun pienkuljetuksissa. Tällä
hetkellä sähköbusseja on tarjolla useita, ja niissä
on 30-35 istumapaikkaa/linja-auto.

Meiltä voit tilata myös matalalattiabusseja.
Siistit kaupunkiliikenteen bussimme sopivat
erinomaisesti mm. kaupungin sisällä siirtymisiin
(esim. yrityksen konttorilta vaikka messuille),
liikuntarajoitteisille, sukkulakuljetuksiin, polttareihin, urheilutapahtumien ja konserttien siirtokuljetuksiin jne.
Työnsä osaavat tilausajokuljettajamme tekevät lyhyestäkin matkasta mukavan ja mieluisan
kokemuksen. Laadun lisäksi panostamme erityisesti turvallisuuteen. Turvallisuutta edistää mm.
kuljettajien työ- ja lepoaikojen noudattaminen. Oma huoltokorjaamomme varmistaa kaluston
jatkuvan huollon. Nämä seikat takaavat asiakkaillemme turvallisen matkan.
Ota rohkeasti yhteyttä, autamme jo suunnittelun alkuvaiheessa.

Tervetuloa paremman palvelun kyytiin!
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Charter and City Bus for All Kind of

Transport Needs

Visit the Zoo or Linnanmäki, make a field trip, Expo events,
Concerts, Air show, Train and Ship transportations, we will
even take you to see the Nuuksio natural park etc.
There you have a few examples what Transdev Charter
Bus Service is all about! We serve you throughout the
year, so please ask us for an offer, when you want to have
the best service available.

Our 50-seat Magelys luxury coach satisfies even the most demanding customer.
Safety belts, WC, DVD, Panorama windows for a great view on a sightseeing tour etc.
Zero Emission. We offer these new electric City
buses for all kind of transitions in the city area.
They are quiet, comfortable and easy to hop on
and hop off.

Low floor City Bus: Ask for our low floor
city buses, when you are moving just around
Helsinki. They are easy and fast to board, even
for slow feet.
Quality and Safety is our number one concern. Our educated Charter drivers are very skilled and that
makes it easy to recommend them for you. We also follow strictly drivers sleeping and resting times to
guarantee the best service and reliable chauffeurs.
Please contact us when you need charter service, we´ll do our best to make your
journey as comfortable and easy for you as possible.

Travel with us!
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