KDO JSME
CDAP s.r.o. - Centrální dispečink autobusové přepravy je soukromou společností, která se
na českém trhu již deset let zabývá organizací nepravidelné tuzemské i mezinárodní dopravy
osob pro školy, domovy seniorů, úřady, firmy, cestovní kanceláře a další instituce, ale
i dopravou pravidelnou, např. organizací linkové dopravy, zajišťováním zaměstnaneckých
svozů pro velké společnosti či hromadnými převozy osob při pořádání konferencí a kongresů.

CO NABÍZÍME
Náš dispečink pracuje na jedinečném principu: není klasickým dispečinkem pro dopravce,
ale pro klienta a jeho potřeby – přepravu navrhneme na míru dané poptávce a zajistíme co
nejefektivnějším způsobem, který klientovi přináší následující výhody:
působíme po celé ČR, včetně rozmístění vozového parku, máme vozy vlastní i stálých
dodavatelů, nejsme proto limitováni dojezdovými časy ani kapacitou vozidel v daném místě,
tedy nemáme nikdy obsazeno
při každé přepravě se snažíme o co nejmenší přístavné a odstavné kilometry
nabízíme vozy všech tříd dle Vašich preferencí (od střední třídy po top class)
zajistíme pro Vás vůz “na míru” dle skutečného počtu cestujících - eliminace neobsazených
míst, vybavení, ap. (neplatíte prázdná místa)
v případě Vašeho zvýšeného důrazu na bezpečnost můžeme nabídnout autobusy vybavené
bezpečnostními pásy na všech sedadlech
snažíme se o obousměrnné vytěžování vozů (tj. při objednávce pouze na jízdu jedním směrem
hledáme vytížení autobusu i pro druhý směr a tím snižujeme výslednou cenu pro klienta)
samozřejmostí je poskytnutí nezávazné bezplatné cenové kalkulace
nonstop dispečink
nastanou-li v průběhu přepravy komplikace, jsme připraveni okamžitě situaci řešit a např.
náhradní vozidlo zajistíme v krátkém časovém úseku a z blízké lokality

PŘÍKLADY SPECIALIZACE
V rámci ČR používáme unikátní systém celodenního vytížení autobusů v místě jízdy, což
snižuje cenu o nutné nájezdy a odstavení během dne. Např. výlety po krajských městech
a do blízkého okolí běžně naceňujeme dle konkrétních parametrů cesty částkou od
.
V případě cesty na krátké vzdálenosti jen v místě poptávky se náklady pohybují už od částky
Zajistíme přepravy jak po celém území České Republiky, tak i mezinárodně. Též nabízíme
návaznou dopravu na česká i zahraniční letiště, nebo i pro ucelené jednodenní a vícedenní
zájezdy po více lokacích. Vždy s co nejvýhodnější cenovou nabídkou dle konkrétních podmínek.
Žádná cesta pro nás není překážkou.
V případě Vašeho zájmu Vám rádi přijdeme představit naši firmu či služby osobně.
Ať už uvažujete o konkrétním zájezdu, nebo si jen potřebujete udělat představu, rádi Vám
poskytneme nezávaznou a bezplatnou kalkulaci po zaslání písemné poptávky. Též jsme připraveni
zodpovědět Vám případné dotazy i telefonicky. Neváhejte nás proto kontaktovat.

CDAP s.r.o.
Listova 1, autobusový terminál Letňany
199 00 Praha 9
Tel. 720 477 071
Email: info@Autobusy-Levne.cz
Web: www.Autobusy-Levne.cz

