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Kedves Szülők,
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2017/18-as tanévben is várjuk a Happy Kids Nemzetközi
Óvoda gyermekeit Shuttle (gyűjtőpontos) valamint a Háztól-Házig közlekedő iskolabusz
járatainkra. Az alábbiakban rövid tájékoztatót olvashatnak szolgáltatásunkról és a jelentkezés
módjáról.

ELSŐ ISKOLABUSZ KFT: buszaink már 1990-től szállítanak gyermekeket és rugalmas
hozzáállásunkkal könnyítjük meg a családok életét. Szolgáltatásunk kiiktatja életéből gyermeke
óvodába járásának logisztikai és szervezési feladatait, az ebből fakadó alkalmazkodást és
kötöttséget, úgy, hogy gyermeke biztonságban, kényelemben és barátságos közegben utazzon,
barátai társaságában. Jól ismerjük a gyerekeket, akiket szállítunk, és ami a legfontosabb, hogy
szeretettel végezzük a munkánkat. Iskolabusz koordinátorunk bármikor elérhető és bármilyen
kérdésében akár angol akár magyar nyelven szívesen áll a családok rendelkezésére!

SZOLGÁLTATÁSAINK:
Háztól házig szolgáltatás: A gyermekeket reggelente
az iskolabusz az otthonuk előtt veszi fel, és az óvoda
főbejáratához szállítja, majd bekíséri az adott
csoportba. Délután hazáig, vagy bármilyen, a szülő
által megadott címre szállítjuk a gyermeket (pl.
nagymamához). A reggeli felvételi időpontokról
tanévkezdés előtt tájékoztatjuk a családokat.
Reggelente a buszok 9.00 óráig érkeznek meg az
óvodához.
A délutáni menetrendet a jelentkezések ismeretében
alakítjuk ki.

Shuttle (gyüjtőpontos járat): Budapesten és
környékén több felvételi pontot jelölünk ki. Egy-egy
megállóhely akkor kerül használatba az adott
tanévben, ha egy adott időpontban legalább 6
gyermek igénybe kívánja venni. A megnyitásra
kerülő állomásokról, azok pontos helyéről és a
reggeli indulási időpontokról tanévkezdés előtt
egyeztetünk a családokkal. Reggelente a buszok
9.00 óráig érkeznek meg az óvodához.
A délutáni menetrendet a jelentkezések
ismeretében alakítjuk ki.

DÍJAK ÉS FIZETÉS:
A gyermekek egy évre érvényes bérletet váltanak, amelyet évente vagy trimeszterenként előre
fizetnek, és amely az iskolanaptár szerinti összes iskolanapra érvényes.
A rendelkezésre álló szabad helyek függvényében az iskolabusz szolgáltatást igénybe lehet venni eseti
rendszerben is, egy-egy hétre vagy akár egy-egy napra is.

JELENTKEZÉS:
Kérjük, jelentkezésüket legkésőbb június 15-ig küldjék el számunkra! A jelentkezést honlapunkon
keresztül tudják megtenni: http://premierbus.hu/

Éves díjfizetés esetén az augusztus 1-ig kifizetésre
kerülő szállítási díj után 3% fizetési kedvezmény jár!

FIGYELEM! A busz
jogosulatlan használata
esetén az utasnak 15.000Ft
büntetést kell fizetni!

