OFERTA WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB
Firma MJB COMPANY oferuje Państwu usługi w zakresie przewozu osób zarówno w transporcie
krajowym i międzynarodowym. Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych i przedsiębiorstw, firm
dużych i małych, do biur turystycznych, klubów, stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz innych
instytucji państwowych.
Od początku istnienia firmy kładziemy duży nacisk na jakość wykonywanych usług oraz
zadowolenie naszych klientów. Zamiast prowadzić kampanie reklamowe stawiamy na rzetelną markę.
Liczymy na to, że zadowolony klient zwróci się do nas ponownie lub poleci nas swoim znajomym. To
zapewnia wieloletnią współpracę z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami.
Długoletnia praktyka właściciela firmy w transporcie krajowym i międzynarodowym oraz
doświadczona załoga gwarantuje, że zlecona naszej firmie usługa zostanie wykonana fachowo i
terminowo.
Jesteśmy licencjonowanym przewoźnikiem, co oznacza, że posiadamy wszystkie niezbędne
uprawnienia wymagane w przewozie osób. Posiadamy licencję na wykonywanie transportu
drogowego osób oraz posiadamy certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób.
Jak również Nasi kierowcy posiadają świadectwo kwalifikacji na przewóz osób.
Dysponujemy środkami transportu, które spełniają wymagania techniczne określone przepisami
prawa. Zapewniamy nie tylko obowiązkowe ubezpieczania komunikacyjne pojazdów ale również
dodatkowe dla pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających
w związku z przewozem.
Z naszej strony możemy Państwu zapewnić:
 bezpieczny przewóz pasażerów tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny,
 obsadę doświadczonych kierowców,
 indywidualne podejście do klienta,
 rzetelne i sprawne wykonywanie świadczonych usług,
 zadbane i czyste pojazdy
 odpowiedni stan techniczny posiadanego taboru,
 możliwość nawiązania stałej współpracy,
 zachowanie poufności i staranności,
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem i przyczyni się do
nawiązania współpracy z korzyścią dla obu stron. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania
zapraszamy do kontaktu. Udzielimy wszelkich niezbędnych odpowiedzi, przedstawimy szacunkowy
koszt transportu, pomożemy Państwu w wyborze odpowiedniej trasy. Każdego klienta traktujemy
indywidualnie, tak aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb i oczekiwań.
Zapraszamy Państwa do podjęcia współpracy i zachęcamy do negocjacji.
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