SMLUVNÍ
PŘEPRAVA
z/na Letiště Václava Havla Praha
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O nás

Výhody

Naše společnost působí v oblasti smluvní přepravy-taxislužby již do roku
2006. Za tuto dobu jsme přepravili již několik miliónů spokojených zákazníků. Zabýváme se především přepravou z letiště do hotelů v rámci
Prahy a zpět.

• Řidiči čekající na klienty v příletové hale s cedulkou se jménem. Na Vaše
přání je možné používat individuální cedulky dle Vašeho přání např.
pouze se jménem klienta, se jménem společnosti nebo s logem. Řídíme
se podle předpokládaného přistání letu, který sledujeme online a přizpůsobujeme se momentální situaci.

Naše motto je „Feel the difference“ a snažíme se tak odlišovat od ostatních
dopravců poskytováním vysoce kvalitních služeb, a to zejména profesionálním přístupem ke klientům, jejichž spokojenost je naším hlavním cílem.

Naše služby
Hlavní činností naší společnosti je přeprava z letiště nebo z nádraží v rámci Prahy, nicméně nabízíme přepravu kamkoliv dle Vašeho přání. Kromě
privátní přepravy z letiště rovněž nabízíme levnou sdílenou „shuttle” přepravu. Další služby zahrnují pronájmy limuzín s řidičem, privátní exkurze
a výlety nebo poskytování túr s průvodci.

Vozový park
Náš vozový park zahrnuje přes 150 osobních vozů a mikrobusů. Střední
třídu vozového parku tvoří výhradně vozy Škoda Superb a Mercedes E.
Mikrobusy zahrnují vozy VW Transporter, Mercedes Vito, Viano, V class
a Mercedes Sprinter. Kromě zmiňovaných vozů nabízíme limuzíny značky Mercedes S a prodloužené limuzíny Lincoln, Phantom Replica, Ford,
Cadillac a Hummer. Dále disponujeme autobusy Mercedes Turismo. Můžeme tak uspokojit požadavky velmi širokého spektra zákazníků.

Kontaktní údaje:
E-mail: info@prague-airport-transfers.co.uk
Web: www.ruzyne-letiste.cz Tel.: 222 554 211
Bezplatná linka: 800 870 888; SMS: 777 777 237

• Nekuřácká, čistá a klimatizovaná vozidla s maximálním stářím 5 let.
• Vozový park je označen magnety. Magnety a další reklamní označení je
možné na Vaše přání odstranit nebo používat Vaše označení.
• Řidiči ovládající angličtinu, někteří i další světové jazyky jako je ruština
nebo němčina.
• Řidiči vystupující ve společenském obleku s kravatou a jednající vždy
profesionálně.
• Nonstop česky a anglicky hovořící dispečink s možností přistavení vozu
do 15 minut.
• Fixní ceny bez nástupních poplatků nebo poplatků za čekání na semaforech.
• Bez příplatku poskytnutí dětských autosedaček a podsedáků.
• Možnost bezplatného Wi-Fi připojení, zdarma minerální voda a mapa
spolu s turistickým průvodcem Prahy.
• Bezplatný upgrade na mikrobus. Bez příplatku zajistíme např. čtyřčlenné
skupině s nadměrnými zavazadly upgrade na mikrobus.

Fakturační údaje:
IČ: 27593622 DIČ: CZ27593622
Bankovní spojení: 35-9049670217/0100
Adresa: Velvarská 1701/25, 160 00 Praha 6
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Reference

Cenová nabídka

Zajišťujeme přepravu pro významné české a zahraniční firemní zákazníky,
letecké společnosti, cestovní kanceláře a významné pražské hotely. Podrobné reference poskytneme na vyžádání.

Ceny navrhujeme individuálně, a to v závislosti na Vašich konkrétních požadavcích a předpokládaném objemu přepravy. Zde uvádíme orientační
cenovou nabídku bez DPH za přepravu z/na letiště Praha:

Způsoby úhrady přepravy

• Sedan (max. 4 osoby) vůz střední třídy Škoda Superb

od 330 Kč

• Mercedes E-Class (max. 3 osoby)

od 450 Kč

• Mercedes S-Class (max. 3 osoby)

od 650 Kč

• Minivan Free Upgrade (max. 4 osoby)

od 330 Kč

Dle Vašich preferencí nabízíme různé možnosti plateb. Nejčastěji naši
partneři volí fakturaci přepravy, kdy zákazník řidiči za přepravu neplatí
přímo. Nicméně všechny vozy jsou vybaveny platebními terminály a klient
může za přepravu zaplatit jak kartou, tak samozřejmě také v hotovosti. Při
platbě v hotovosti akceptujeme koruny a eura. K dohodnutým cenám lze
přičíst libovolnou Vaši provizi, kterou Vám proplatíme.

• Minivan (max. 8 osob) ve třídě Mercedes Vito / Viano / V
nebo VW Transporter
od 495 Kč
• Shuttle (1 osoba) sdílená mikrobusová přeprava

Způsoby objednávek
Veškeré služby zajišťujeme formou objednávek předem, nicméně i pokud
potřebujete přistavení vozu okamžitě, běžně jsme schopni vůz přistavit
nejpozději do 15 minut. Objednávky lze realizovat online přes naše webové stránky, kdy je automaticky vytvořen účet, dále pak přes e-mail nebo
telefonicky.

• Prodloužená limuzína Lincoln (max. 8 osob)

od 1600 Kč

Pokud Vás naše nabídka zaujme, rádi si s Vámi dohodneme osobní schůzku nebo
nás neváhejte kdykoliv kontaktovat přes e-mail nebo telefonicky. Součást naší
nabídky je rovněž možnost zcela bezplatného otestování našeho servisu.
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Kontaktní údaje:
E-mail: info@prague-airport-transfers.co.uk
Web: www.ruzyne-letiste.cz Tel.: 222 554 211
Bezplatná linka: 800 870 888; SMS: 777 777 237

od 100 Kč/os.

Fakturační údaje:
IČ: 27593622 DIČ: CZ27593622
Bankovní spojení: 35-9049670217/0100
Adresa: Velvarská 1701/25, 160 00 Praha 6
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