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Warszawa, 12 listopada 2018 r.

Pasażerowie Albatrosbus, Contbus, Garden Express, w
ramach sieci Polonus Partner, z Lublina jeżdżą z iTaxi o
50% taniej!
Z domu na dworzec autobusowy w 10 miastach w Polsce

Albatrosbus, Contbus i Garden Express w ramach sieci polskich przewoźników autokarowych
Polonus Partner, dołącza do promocji iTaxi i Google Pay oferując dla swoich pasażerów zniżkę -50%
na podróż taksówką z i na dworzec autobusowy. Rabat można zrealizować na 3 przejazdy
korzystając z aplikacji iTaxi i płacąc Google Pay. Promocja startuje 12 listopada i potrwa do końca
roku.
Klienci Polonus Partner, którzy chcieliby dostać się na dworzec autobusowy lub wrócić z dworca do
domu, mogą wykorzystać w Aplikacji iTaxi kod promocyjny, obniżający kwotę za kurs o połowę.
Promocja ta umożliwia promocyjne dojazdy m.in.: na dworce autobusowe w Warszawie, Wrocławiu,
Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Rzeszowie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz Lublinie. Każdy podróżujący
liniami Polonus Partner może wsiąść do iTaxi na dworcu w Lublinie, na którym wysiadł z autokaru i
skorzystać poprzez aplikację iTaxi z przejazdu w obniżonej cenie. To samo dotyczy dojazdu z domu na
dworzec autobusowy. Każdy pasażer może w aplikacji 3 razy wykorzystać kod rabatowy otrzymując
na każdy przejazd rabat -50%, jednak maksymalna wartość każdego rabatu to 20 zł.
W celu skorzystania z przejazdu iTaxi za połowę ceny, należy zamówić przejazd w aplikacji iTaxi
i zapłacić za niego z Google Pay, wpisując kod promocyjny: GOOGLEPAY. W aplikacji iTaxi w „Menu
– Płatności” można odszukać informację, czy jest ustawiona płatność Google Pay. Aby dodać kod
promocyjny GOOGLEPAY, należy wybrać w Menu zakładkę "Promocje" i wprowadzić kod, który
zostanie uwzględniony nawet, kiedy kurs zostanie rozpoczęty z inną formą płatności, a zmiana na
płatność Google Pay dokona się w trakcie trwania kursu.
Sieć Polonus Partner powstała z myślą o komfortowym podróżowaniu z polskimi przewoźnikami.
Oprócz nowoczesnej foty, w której znajdują się wygodne, rozkładane fotele, internet, gniazda 220V,
Polonus Partner stawia na nowoczesne rozwiązania, jak bilet w sms czy zakup i rezerwacja miejsca
online. Chcąc uatrakcyjnić usługę projekt, Polonus Partner wprowadza do swojej oferty atrakcyjne
promocje i obniżki cen biletów. Dołączając do akcji iTaxi i Google Pay, Polonus Partner zadbał także o
powrót pasażerów do domu z dworca autobusowego, na którym kończą swoją podróż autokarem.
Takie promocyjne usługi łączone będą w przyszłości wyznacznikiem jakości podróżowania
autokarem.
Więcej informacji znaleźć można na www.PolonusPartner.pl
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Polonus Partner

Konsolidacja polskich przewoźników pod silną marką Polonus
Partner. Najbardziej atrakcyjna oferta w Polsce, najwyższy
standard usług – możliwość rezerwacji podróży łączonych, program lojalnościowy, atrakcyjne ceny,
zniżki dla dzieci i studentów. 50 krajowych linii, 250 miast, 130 nowoczesnych i komfortowych
autokarów. 9 czołowych przewoźników, będących regionalnymi liderami – Polonus, Żak Express,
NEOBUS, PKS Elbląg, AlbatrosBUS, Contbus, GardenExpress, PKS Szczecin i Majer Bus z jednolitym
oznaczeniem pojazdów.

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.
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, Szczawnicy, Koszalina, Olsztyna, Sandomierza i Inowrocławia. 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.
______________________________________________________________________________________
iTaxi oferuje nowoczesną i wydajną Aplikację iTaxi do szybkiego i wygodnego zamawiania przejazdów taxi z dynamicznie
rosnącą fotą pojazdów obejmującą zasięgiem największe miasta i aglomeracje w całej Polsce. Firma posiada rozbudowaną
fotę nowoczesnych pojazdów własnych i współpracujących partnerów prowadzonych przez profesjonalnych kierowców,
dostępną na dworcach, lotniskach, w centrach miast oraz w popularnych centrach biznesowych.
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