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Przewozy do Holandii, Niemiec, Polski
http://www.eurolanser.com

EUROLANSER jest dynamicznie rozwijającą się firmą przewozową, założoną w 2008r. Profesjonalna i
doświadczona obsługa została specjalnie wyszkolona w celu zapewnienia naszym Pasażerom bezpiecznej i
spokojnej podróży w miłej atmosferze. Specjalizujemy się w krajowym i międzynarodowym transporcie osób,
w szczególności na trasie POLSKA - NIEMCY - HOLANDIA, a także na terenie Polski i Holandii.
EUROLANSER posiada wszystkie certyfikaty i licencje niezbędne w międzynarodowym transporcie osób, ale
do stałego podnoszenia jakości naszych usług i profesjonalnego podejścia do klienta motywuje nas głównie to,
że jesteśmy urodzonymi kierowcami oraz przyjemność jaką mamy z kontaktu z naszymi zadowolonymi
pasażerami. A oto kilka faktów, które wyróżniają EUROLANSER od innych firm przewozowych: Przejazd:
doświadczenie nauczyło nas, że krótki czas podróży, to nie duża prędkość a dobrze zorganizowany przejazd -
nasi kierowcy nie pala za kierownica, są wyspani i kulturalni - każdy pasażer może liczyć na naszą pomoc,
ponieważ każdego traktujemy indywidualnie (wozimy dzieci, osoby starsze oraz niepełnosprawne) - zawsze
dowozimy Pasażera pod wcześniej ustalony adres. Konsumpcja: zajmujemy się profesjonalnie przewozem
osób a nie cateringiem, więc nie serwujemy obiadu gratis - dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich
pasażerów nie zabieramy pasażerów znajdujących się pod wpływem alkoholu. Busy: opisy aut znajdujące się
we wszystkich naszych ogłoszeniach są PRAWDZIWE. Ceny: nasze dobre ceny sa realne i optymalnie
dopasowane, - u nas nie znajdziesz promocji z nierealnymi cenami, my jasno informujemy o cenie przejazdu.
My: jesteśmy na rynku od 4 lat, jesteśmy solidni i transparentni, wszystkie informacje na temat naszej firmy,
numer telefonu można bez problemu znaleźć na naszej stronie i w naszych ogłoszeniach, nasze dane w tym
numer telefonu nie zmienił się od początku działalności. Więcej na www. eurolanser. com.
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