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Przewóz osób
https://alejade.pl/przewoz-osob

Przewóz osób i transport na lotnisko - gdy potrzebujesz profesjonalnych usług od sprawdzonych firm - zawsze
wybieraj alejade.pl. Przewóz osób od firmy alejade.pl to nie tylko przewóz po Polsce, ale także wielu krajów
Europy. Niemcy, Dania, Holandia, Czechy - w zasięgu twoich możliwości. Przewóz osób możliwy już dla
jednego pasażera. Maksymalnie przewóz jednym busem do 9 osób plus oczywiście bagaże. Wyjazd o godzinie
dopasowanej do życzenia pasażerów. Możliwy także przewóz zwierząt. Firma alejade dysponuje fotelami do
przewozu dzieci. Firma obsługuje nie tylko osoby prywatne, ale także firmy, urzędy. Wystawia faktury VAT.
Jest możliwość płatności kartą. 
Wypożyczalnia busów oraz aut osobowych w wersji z kierowcą to spradzona metoda na wygodną pdróż. A do
tego firma oferuje wypożyczalnię busów oraz aut osobowych bez kierowcy - do samodzielnego prowadzenia.
Minimum formalności. Bez konieczności posiadania karty kredytowej. Warto zamówić wypożyczenie
samochodu lub busa z wyprzedzeniem szczególnie w okresie ferii, wakacji lub długich weekendów.
Amatorów podróży jest w naszym kraju sporo, więc i dostępność samochodów może być nieco mniejsza.
Warto także zaznaczyć, że auta oraz busy w ofercie wypożyczalni samochodów to tylko nowe pojazdy,
bezwypadkowe, zadbane i zapewniające komfortową jazdę.
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