TUNING SPORT S.R.O.
PROFESIONÁLNÍ PŘEPRAVA OSOB

PŘEVEZEME KOHOKOLIV
Zajišťujeme bezpečnou a spolehlivou přepravu osob pro firemní účely.
Nabízíme jednorázovou nebo pravidelnou přepravu zaměstnanců, obchodních partnerů a klientů za příznivé ceny.
Disponujeme širokým vozovým parkem, ze kterého si podle povahy a důležitosti dopravy můžete vybrat přepravu
komfortním osobním automobilem, luxusním vozem nebo mikrobusem.

NAŠE SLUŽBY:
• PŘEPRAVA OSOBNÍMI AUTOMOBILY
• PŘEPRAVA MIKROBUSY
• VIP PŘEPRAVA OSOB
• EXPRESNÍ PŘEPRAVA ZBOŽÍ DO 3,5 T

PŘEPRAVA OSOB
Pro korporátní klientelu zařídíme dopravu obchodních
partnerů, ředitelů, zaměstnanců a pracovníků i řemeslníků.
Zajistíme dopravu na hotely, do restaurace, na letiště, dopravu
zaměstnanců do práce, z vánočních večírků a firemních akcí…
 Jsme vám k dispozici kdykoliv, 24 hodin 7 dní v týdnu.
 Odvezeme Vás kamkoliv po celé ČR i Evropě.
 Při letištních transferech je samozřejmostí sledování čísla

letu a na klienty čekáme v příletové hale s cedulí.
 Naši profesionální řidiči jsou dochvilní, vstřícní, diskrétní

a vždy Vás hladce dovezou na místo určení.
 Komunikace a objednávání přeprav je možná v ČJ, AJ, NJ.

PŘEPRAVA OSOB VIP
V rámci přepravy osob nabízíme i službu VIP odvozu.
Pokud potřebujete zabezpečit spolehlivý odvoz VIP
klientů nebo managementu na letiště, hotel, večeři,
jednání či jinou firemní akci v reprezentativním voze, je
pro Vás VIP odvoz ideální volbou.
 Luxusní vozy značky Audi, BMW nebo Mercedes.
 Nápoje k dispozici po celou cestu
 Možnost připojení k internetu nebo bluetooth

propojení pro telekonference
 Řidič v reprezentativním oblečení, se znalostí AJ

PŘEPRAVA OSOB MIKROBUSEM
Nabízíme i přepravu většího počtu osob mikrobusy.
Nezáleží na tom, jestli potřebujete dopravit Vaše zaměstnance nebo
zahraniční návštěvu na veletrh, důležité jednání nebo na firemní
večírek. Opět jsme velmi flexibilní a máme k dispozici 3 typy
mikrobusů, podle povahy přepravy:
 Standardní mikrobus pro přepravu pracovníků
 Komfortní mikrobus pro přepravu zaměstnanců
 Luxusní mikrobus pro převoz manažerů a VIP klientů

Všechny typy našich mikrobusů přepraví až 8 osob.

EXPRESNÍ DOPRAVA ZÁSILEK
Zajistíme Vám expresní dopravu zásilek po celém území
ČR a okolních zemí EU do několika hodin na požadované
místo určení.
 Přepravíme jakýkoliv balík, dopis či dokument do

hmotnosti 3,5 tuny.
 Menší zásilky přepravujeme osobními automobily,

objemnější balíky převezeme v mikrobusu.

VOZOVÝ PARK
Náš vozový park je vždy v perfektním stavu a čistotě a je sestaven tak, aby si v něm
vybral každý zákazník. Disponujeme komfortními vozy pro každodenní transporty,
luxusními vozy pro VIP transfery a mikrobusy pro přepravu většího počtu osob.
SVEZEME VÁS TĚMITO VOZY:
 Škoda Superb, Audi A6, BMW řady 7
 Volkswagen Caravelle,Volkswagen Multivan, Opel Vivaro

PROČ JEZDIT S NÁMI?
 NÁŠ KLIENT NÁŠ PÁN

Nejsme obyčejní taxikáři. Naše řidiče dobře znáte a oni znají Vás. Pokud nestíháte, změní se místo nástupu,
potřebujete cestou někde přibrzdit, stačí zavčasu zavolat nebo napsat a náš řidič se Vám přizpůsobí.
 VŽDY K ZASTIŽENÍ

Pracujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Pravidelně sledujeme dopravní zpravodajství a přizpůsobujeme tomu cestu
– nejezdíme bezhlavě po nejkratší ucpané trase. Bezpečně Vás dovezeme kamkoliv a když je potřeba tak na Vás i na
místě určení počkáme.
 DISKRÉTNOST A KOMFORT

Disponujeme spolehlivými a čistými vozy bez reklamních polepů. Všechna vozidla jsou výborné kvality a naši řidiči
jsou slušní a vstřícní. Spokojeni budete ať už se rozhodnete pro VIP přepravu luxusními vozy nebo pro pravidelný
odvoz zaměstnanců do práce.

CENÍK A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny jsou počítané individuálně na míru jednotlivým
zákazníkům. Odvíjí se od počtu ujetých kilometrů, typu
vozidla (osobní, mikrobus) a doplňkových služeb (VIP).
 Na cenu nemá vliv počet přepravovaných osob nebo

odjetých hodin. Pouze ujeté kilometry.

 Cena je vždy předem jasně stanovená - žádné příplatky

za objížďky, čekání v zácpách, bez nástupní sazby.

 Platba jednorázovou fakturou za souhrn všech přeprav za

uvedený měsíc.

 Základní cena na kilometr

9,50 Kč bez DPH

KONTAKTY
Napište nám nebo zavolejte a připravíme Vám
ceny a služby na míru Vašim potřebám.
 Tuning sport s.r.o.

Kostelní Hlavno 149
294 76 Kostelní Hlavno
 Petr Vorlíček

jednatel společnosti
+420 602 160 950
+420 602 117 676
 info@tuningsport.cz

