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KOMUNIKAT PRASOWY 

Żak Express rozpoczyna współpracę z FlixBusem 

Warszawa, 10 stycznia 2019 – Żak Express, od ponad 20 lat działający aktywnie w branży 

autobusowej, zwłaszcza na Podlasiu, rozpoczął współpracę agencyjną z FlixBusem. W ramach 

współpracy pula biletów na dalekobieżne kursy liniowe Żak Express, m.in. do Białegostoku i Suwałk, 

będzie dostępna na platformie sprzedażowej www.flixbus.pl, a także w aplikacji mobilnej FlixBus i 

ponad 400 stacjonarnych punktach sprzedaży operatora.  

– Rozpoczęcie współpracy FlixBusa i Żak Express z pewnością ucieszy pasażerów obu firm. Dodanie do 

platformy FlixBusa połączeń realizowanych przez Żak Express będzie idealnym uzupełnieniem naszej 

oferty o kierunki w Polsce północno-wschodniej. Pasażerowie Żak Express natomiast zyskają dostęp do 

pełnej siatki połączeń FlixBusa, która liczy obecnie 2000 destynacji w Polsce i Europie, a co za tym idzie 

możliwość wygodnego zakupu biletów na różne połączenia podczas jednej transakcji i na jednym bilecie 

– mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBus Polska. 

Do systemu rezerwacyjnego FlixBus dodane zostały 4 nowe linie obsługiwane przez Żak Express. Dzięki 

nim, pasażerowie mogą dojechać m.in. do Białegostoku, Łomży czy Suwałk. W Warszawie autobusy 

będą zatrzymywały się na Dworcu Autobusowym Warszawa Zachodnia oraz na Placu Defilad. 

Trasy nowych połączeń:  

• Warszawa – Łomża – Grajewo – Augustów – Suwałki 

• Warszawa – Łomża – Grajewo – Ełk – Augustów – Suwałki 

• Warszawa – Łomża – Grajewo – Ełk – Olecko – Gołdap 

• Warszawa – Białystok 

Połączenia będzie obsługiwało 18 nowoczesnych autobusów Żak Express o podwyższonym standardzie. 

Pojazdy kursujące na objętych współpracą trasach nie będą w charakterystycznych zielonych barwach 

FlixBusa. Rozpoznać je będzie można natomiast po zielonych tablicach i/lub naklejkach z napisem: „We 

współpracy z FlixBus”. Już teraz można nabyć bilety na kursy od 17 stycznia do 15 maja 2019 roku. 
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O FlixBusie 

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 300 000 połączeń 

dziennie do 2000 destynacji w 29 krajach. FlixBus w Polsce oficjalnie wystartował pod koniec 2017 roku. W 2018 roku uruchomił tam 

ponad 40 krajowych i zagranicznych tras i przewiózł ponad 4 miliony pasażerów. 

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.  
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