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Warszawa, 17 stycznia 2019 r.

10 000 biletów do 10 zł taniej z Visa Checkout
Polonus Partner rozpoczyna współpracę z Visa

Pasażerowie narodowego przewoźnika Polonus oraz koalicji największych polskich frr
autokarowych Polonus Partner już teraz rają rożliwość skorzystania ze specjalnej oferty , w
rarach której rożna kupić bilet do 10 zł taniej! Na stronach www.pkspolonus.pl oraz
www.PolonusPartner.pl czeka aż 10 000 biletów objętych prorocją. Akcja jest dostępna dla tych
klientów, którzy wybiorą podczas transakcji nową retodę płatności – usługę Visa Checkout. Ten
rodzaj opłaty za bilety urożliwia podpięcie swojej karty płatniczej na stałe, dzięki czeru przyszłe
zakupy internetowe będą jeszcze szybsze i wygodniejsze.
Polonus i Polonus Partner nieustannie pracują nad unowocześnianier swoich kanałów internetowej
sprzedaży, po to by zakup biletów na podróże autokarowe był coraz bardziej wygodny, intuicyjny i
zarazem atrakcyjny cenowo. Współpraca z Visa ma na celu umożliwienie pasażerom ekspresowych
płatności. Ta niezwykle atrakcyjna oferta polega na obniżeniu ceny biletu o raksyralnie 10 zł na
podróże z narodowyr przewoźnikier Polonus i frrari zrzeszonyri w sieci Polonus Partner, czyli
Neobus, PKS Elbląg, Garden Express, Żak Express, AlbatrosBus.
Rozpoczynamy strategiczną współpracę z marką Visa, światowym liderem płatności cyfrowych.
Udostępniamy naszym pasażerom aż 10 000 biletów objętych promocją, dzięki której można kupić
bilet do 10 zł taniej! Jest to doskonała okazja do zaplanowania rodzinnych, zimowych wyjazdów z
Polonus Partner – mówi Maciej Acedański, Prezes Zarządu Polonus.
Sprzedaż prorocyjna będzie trwać od 17 stycznia do 30 kwietnia 2019 roku i obejmie 10 000
transakcji. Aby skorzystać z rabatu należy założyć konto użytkownika portalu sprzedażowego Polonus
lub Polonus Partner i nabyć bilety na podróż objętą promocją, płacąc Visa Checkout. Po dodaniu
zakupów do koszyka, cena każdego z dwóch pierwszych biletów, zrniejszona zostanie raksyralnie
o 10 zł.
Wygodne i bezpieczne płatności Visa Checkout oszczędzają nie tylko pieniądze, ale także czas.
Usługa pozwala na zapisanie danych dowolnej karty płatniczej i realizowanie płatności wyłącznie za
pomocą loginu i hasła. Od chwili założenia konta wystarczy podać jedynie login i hasło, by wszystkie
pozostałe dane zostały wprowadzone autoratycznie. Dzięki temu można dokonać płatności za bilet
na dowolnym urządzeniu bez konieczności posiadania karty przy sobie.
Szczegóły dotyczące Visa Checkout znajdują się w flmie https://youtu.be/cUPrrVb3CCu
oraz na stronie https://pkspolonus.pl/visa-checkout.

Więcej informacji:
Kamila Piekut
Tel. 513 754 812
k.piekut@pkspolonus.pl

Piotr Pogonowski,
Dyrektor Zarządzający Polonus
tel. 513 284 019,
p.pogonowski@pkspolonus.pl

Informacja prasowa

2

Polonus
Polonus jest narodowym przewoźnikiem autokarowym świadczącym usługi przewozu osób
w regularnej komunikacji lokalnej, dalekobieżnej i międzynarodowej. Strategiczny polski
przewoźnik, będący spółką Skarbu Państwa obsługuje blisko 40 linii, łącząc główne ośrodki
miejskie i turystyczne z Warszawą. Z usług Polonusa, realizowanych w oparciu o bazy
transportowe w Warszawie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie korzysta ponad 2 mln pasażerów rocznie.
Jednocześnie Polonus jest operatorem Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia – jednego z największych i
najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Polsce. Spółka posiada własny system zarządzania dworcem oraz platormę
sprzedaży biletów DworzecOnline.pl oraz zdo.pl.
Oferta wiodącego polskiego przewoźnika skierowana jest do osób, które chcą podróżować komfortowo, bezpiecznie i w
atrakcyjnych cenach. Polonus posiada w ciągłej sprzedaży promocyjne pule biletów po 5 zł, 10 zł i 15 zł oraz zapewnia zniżki
do 30% na bilet powrotny czy stały rabat 50% dla dzieci i uczniów w wieku do 13 lat.
Najpopularniejsze kierunki całoroczne, obsługiwane przez Polonus, to linie do: Szklarskiej Poręby, Kudowy-Zdroju, KrynicyZdroju, Kętrzyna, Mrągowa, Gołdapi, Koszalina, Olsztyna i Sandomierza. Najpopularniejsze miejscowości sezonowe, z których
korzystają pasażerowie to: Kołobrzeg, Darłowo, Mielno, Łeba, Dębki, Karwia, Jastrzębia Góra, Władysławowo, Krynica Morska,
Giżycko czy Mikołajki. W komunikacji międzynarodowej Polonus obsługuje linie do: Lwowa, Truskawca i Drohobycza w
Ukrainie.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem video pod linkiem: https://youtu.be/ep8PsXrok6c
Polonus Partner
Polonus Partner zapewnia pasażerom podróżującym w ramach partnerskiej oferty
komfortową podróż bezpiecznymi, nowoczesnymi autokarami, których znakiem
rozpoznawczym jest logo Polonus Partner i hasło Łączymy Polskę. Pojazdy wyposażone są w WiFi oraz gniazda zasilania 230V
lub USB 5V, klimatyzację i ogrzewanie, toaletę na kursach trwających ponad 3h, regulowane oparcia foteli i pasy
bezpieczeństwa, przyciemniane szyby, zapowiedzi głosowe oraz indywidualne nawiewy i oświetlenie.
Pasażerowie w ramach sieci otrzymują najwyższy i jednolity standard podróży, jak wybór numerowanego miejsca w autokarze
na wybranych kursach, z przystanków początkowych na liniach dłuższych niż 150 km, bezpłatną opcję zmiany daty wyjazdu w
ramach zamiany na podróż w tej samej relacji, możliwość kupna biletu za gotówkę lub kartą u kierowcy, elektroniczną
odprawę pasażerów, geolokalizację autokaru na mapie internetowej dzięki sygnałowi z aplikacji kierowcy, bezpłatny przewóz
dwóch sztuk bagażu o pojemności do 150 litrów i wadze do 25 kg, możliwość przewozu małych zwierząt, atrakcyjne ceny
biletów z częstymi promocjami, możliwość zakupu biletu z minimum 60-dniowym okresem przedsprzedaży.
Więcej informacji znaleźć można na www.PolonusPartner.pl.
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