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1. Zakup biletów autobusowych online - czy to bezpieczne?
Dzisiejsze udogodnienia w postaci Internetu i telekomunikacji pozwalają na szybkie reagowanie i
załatwianie spraw, które nie mogą czekać. Jest to dobro powszechne, do którego praktycznie każdy
ma już dostęp. Internet to również miejsce, które umożliwia efektywny i sprawny zakup biletów
autobusowych online.
Nasuwa się pytanie, dlaczego właśnie taka forma jest lepsza?
Odpowiedź jest prosta. Można jej udzielić na przykładzie platformy sprzedażowej
Dworzeconline.pl, która umożliwia nabycie biletów na wiele przejazdów krajowych i
międzynarodowych.
Ale czy to bezpieczne?
Oczywiście! Wszystko dzięki specjalnym zabezpieczeniom, które wykorzystuje system. Specyfika
platformy różni się od innych tym, że działa na zasadach porozumienia z licznymi przewoźnikami
oraz rzetelnej współpracy, która stanowi gwarancję bezpiecznego zakupu biletu. Aby dokonać
zakupu wystarczy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail, na który otrzymamy zakupiony bilet.
Nie trzeba więc podawać innych szczegółowych danych osobowych, czy też dokonywać rejestracji
w systemie.
Bardzo ważną kwestię stanowi także system obsługi płatności. Dzięki specjalnym systemom
szyfrującym można mieć pewność, że żadne informacje osobiste nie zostaną przekierowane, a
dokonywane przelewy zostaną bezpiecznie zrealizowane.
Serwis Dworzeconline.pl zwraca szczególną uwagę na obsługę swoich Klientów, służy pomocą
dzięki infolinii czynnej 24 godziny na dobę oraz przy wykorzystaniu fachowej wiedzy
informatycznej zabezpiecza i pilnie strzeże wszystkich informacji, którymi dzieli się z nią każdy
Odwiedzający.
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2. Podróże PKS'em przeżywają drugą młodość
Wiele osób wciąż pamięta czasy, kiedy PKS kojarzył się głównie z pomarańczowymi i niebieskimi
Autosanami, jugosłowiańskimi Sanosami, czy najczęściej spotykanymi na polskich drogach
Jelczami. Dzisiaj podróże PKS’em przeżywają drugą młodość.
Powstają coraz to nowocześniejsze dworce, obsługa klienta jest na najwyższym poziomie, a dzięki
wykorzystaniu dóbr internetowych można bez problemu sprawdzić połączenia nie tylko krajowe,
ale również międzynarodowe. Ich ceny stanowią bardzo dużą konkurencję na rynku, dzięki czemu
coraz więcej osób ponownie przekonuje się do połączeń komunikacyjnych PKS.
PKSy obecnie prezentują również ofertę zagranicznych przewozów osobowych m.in. do Estonii,
Łotwy, Ukrainy, a nawet do Kaliningradu. Ponadto rozwija także liczne kursy krajowe, pośród
których oferuje linie stałe, sezonowe (wakacyjne), międzymiastowe oraz lokalne. Konkurencyjne
ceny pozwalają na niedrogą podróż za rozsądną kwotę.
Samochody wykorzystywane do przewozu osób spełniają wysokie standardy. Często są to pojazdy
wyposażone w indywidualne nawiewy, pasy bezpieczeństwa, uchylne siedzenia, przyciemniane
szyby, darmowe Wi-Fi, co szczególnie wpływa na jakość i komfort podczas przejazdu osób.
Wyposażenie tych nowoczesnych maszyn często stanowi również DVD, TV- audio, klimatyzacja i
WC, a nawet lodówka i system informacji pasażerskiej. Co jest bardzo ważne, wykorzystywane
autobusy spełniają również niezbędne normy EURO, które dotyczą ich silników oraz emisji spalin.
Liczne kontrakty serwisowe, szkolenia pracowników oraz systemy telematyczne w tych pojazdach
przyczyniają się do komfortu, który sprawia, że PKS znów zaczyna wieść prym w branży
transportowej nie tylko krajowej, ale również międzynarodowej.

