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KOMUNIKAT PRASOWY  

Rusza system rezerwacji miejsc dla pasażerów FlixBus w Polsce 

Warszawa, 14 maja 2018 – FlixBus uruchamia w Polsce oczekiwany przez pasażerów system 

rezerwacji miejsc. Początkowo, system będzie obowiązywał na kilku wybranych połączeniach  

i obejmie miejsca najpopularniejsze wśród pasażerów. Do końca 2018 roku system obejmie 

wszystkie miejsca w autobusie na wszystkich połączeniach FlixBusa.  

System rezerwacji miejsc w autobusach FlixBus umożliwi pasażerom wybór preferowanych miejsc 

(oznaczonych na infografice na szaro), obejmujących fotele najlepiej usytuowane i najpopularniejsze 

wśród pasażerów. Koszt rezerwacji poszczególnych miejsc wyniesie od 2 do 15 zł, w zależności  

od długości trasy. Pozostali pasażerowie będą mogli bez dodatkowych opłat zająć dowolne miejsce  

z ,,zielonej strefy”, czyli miejsc oznakowanych w pojeździe zieloną naklejką, znajdującą się nad fotelem. 

– Początkowo, system rezerwacji będzie obowiązywał na kilku wybranych połączeniach krajowych 

w FlixBus Polska – Mamy świadomość jak istotna dla polskich pasażerów jest rezerwacja miejsc, 

dlatego też cieszymy się, że udało nam się ją wprowadzić wcześniej niż zapowiadaliśmy.  

Docelowo, pod koniec 2018 roku, możliwa będzie rezerwacja dowolnego miejsca w autobusie,  

a w przypadku braku rezerwacji konkretnego miejsca, system będzie przydzielał je automatycznie.  

Opcja rezerwacji miejsc jest już dostępna za pośrednictwem strony www.flixbus.pl i obowiązuje  

na wybranych połączeniach realizowanych od 16 maja.  

 

Informacje prasowe i zdjęcia – darmowe do pobrania i publikacji – dostępne są na stronie FlixBus Newsroom 
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O FlixBus 

FlixBus jest młodą europejską firmą zapewniającą połączenia długodystansowe. Od 2013 roku, FlixBus oferuje alternatywny, wygodny 
i zielony sposób podróżowania na każdą kieszeń. Dzięki inteligentnemu planowaniu sieci i nowoczesnemu systemowi 
informatycznemu, FlixBus posiada największą międzymiastową sieć połączeń autobusowych w Europie, realizując 250 000 połączeń 
dziennie do 1700 destynacji w 27 krajach. Pierwsze kursy w Polsce FlixBus uruchomił pod koniec 2015 roku. W grudniu 2017 podjął 
strategiczną współpracę z PolskiBus.com, aby zaoferować polskim pasażerom najatrakcyjniejszą ofertę dalekobieżnych połączeń 
autobusowych.  

Założony w Niemczech jako start-up, FlixBus uosabia doświadczenie i jakość poprzez ścisłą współpracę z ponad 250 lokalnymi 
partnerami autobusowymi. Zespół FlixBusa zajmuje się planowaniem sieci, obsługą klienta, zarządzaniem jakością, marketingiem i 
sprzedażą, jak również rozwojem biznesu i technologii. Lokalni partnerzy autobusowi, zwykle rodzinne firmy, których sukces budowany 
jest przez pokolenia – są odpowiedzialne za codzienne operacje oraz za flotę zielonych FlixBusów, wszystko z zachowaniem 
najwyższego komfortu i standardów bezpieczeństwa. Dzięki temu unikalnemu międzynarodowemu modelowi biznesowemu, zielone 
FlixBusy przewiozły już ponad 100 milionów klientów w całej Europie i stworzyły setki miejsc pracy w branży. www.flixbus.pl/firma.  

http://www.flixbus.pl/firma

