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Buszaink már 1990-től szállítanak gyermekeket és rugalmas
hozzáállásunkkal könnyítjük meg a családok életét. Jól ismerjük
a gyerekeket, akiket szállítunk, és ami a legfontosabb, hogy
szeretettel végezzük a munkánkat. Iskolabusz koordinátorunk
bármikor elérhető akár angol akár francia vagy magyar nyelven
szívesen áll a családok rendelkezésére!
A szülők, - okostelefonon is elérhető - Iskolabusz nyomkövető
rendszeren, ellenőrizhetik a busz helyzetét.

KEDVES  SZÜLŐK ,

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 2022/23-es
tanévben is várjuk a Gustave Eiffel Óvoda és Iskola tanulóit
Navette (gyűjtőpontos), valamint Prémium Navette és Háztól-
Házig iskolabusz járatainkra.

A megállók variálhatóak különböző napokon, reggel és
délután, év elején előre egyeztetve.
Év közben változtatás, - ha megoldható - lehetséges.
A nagy busz a késve érkezőket nem várja meg, a kis busz
egy rövid ideig alkalmanként tud várakozni.
Egy egy esetleges késés esetén a koordinátor egyeztet a
szülővel, évente 3 alkalom után késedelmi díjat számolunk
fel.
Alkalmanként (max 3/tanév) barát, szülő stb. is igénybe
veheti a buszt. 
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PRÉMIUM  NAVETTE  ÉS

HÁZTÓL  HÁZIG  SZOLGÁLTATÁS

A diákokat reggelente az iskolabusz az otthonuknál vagy az
otthonukhoz közel eső, előre egyeztetett felvételi pont előtt
veszi fel, és az iskola főbejáratához szállítja. Délután szintén a
lakhelyhez közel eső, vagy bármilyen, a szülő által - az
iskolabusz útvonalán található - megadott címre szállítjuk a
gyermeket.

Délutáni indulások:
Hétfő, kedd, szerda és csütörtök: 15:15, 16.15*, 17:15
Péntek 14:15, 15.15, 16:15

*16.15kor csak gyűjtőpontokra tudjuk szállítani a gyermekeket.

NAVETTE  -  GYŰJTŐPONTOS

SZOLGÁLTATÁS

Budapesten felvételi pontokat jelölünk ki. A megnyitásra
kerülő állomásokról, azok pontos helyéről és a reggeli
időpontokról tanévkezdés előtt egyeztetünk a családokkal.
A helyek limitáltak, ezért a jelentkezéseket érkezési
sorrendben fogadjuk el.

Iskolabusz kísérő utazik a 45fő feletti iskolabuszokon.
Egy-egy megállóhely akkor kerül használatba, ha egy
adott időpontban legalább 8 tanuló igénybe kívánja venni.
(Ha nincs 8 jelentkező, akkor is fel tudjuk ajánlani, de
csak Prémium Navette áron, ha az a busz útvonalába
esik.)
A szolgáltatás csak akkor indul, ha minimum 45
jelentkezés érkezik egy buszra. A jelentkezéseket
érkezési sorrendben fogadjuk el.
Trimeszterenként a 45 főt újra számoljuk, amennyiben
annyi lemondás érkezik, hogy nincsen ennyi utas egy
reggeli buszra, az adott buszon a szolgáltatást
leállíthatjuk.
A megállók nem variálhatóak különböző napokon, sem
reggel és délután.
A busz reggelente a késve érkezőket nem várja meg.
Délután szülői késés esetén késedelmi díjat számolunk
fel.
Év közbeni változtatás nem elfogadott.
Az iskolabuszt szőlő, barát stb. díj ellenében veheti csak
igénybe.

Délutáni indulások:
Hétfő, kedd, szerda és csütörtök: 15:15
Péntek 14:15
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adható le:

DÍJAK  ÉS  F IZETÉS

A tanulók 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.
Az iskolától kapott ösztöndíj nem minden kategóriákat fed.
Az esetleges különbözet a családokat terheli.
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