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Wynajem samochodu z kierowcą Kraków
http://www.mattransport.pl/osobowe.html

Na imprezy, konferencje, do przewozu ważnych klientów czy kontrahentów, gości hotelowych, Państwa
Młodych podczas wesela i na inne wyjazdy, gdzie chcesz wypaść elegancko i z klasą. Samochody na wynajem
w naszej flocie to prestiżowe wersje BMW i Mercedesów klasy VIP. Zapewnią komfort i bezpieczeństwo
podróży oraz odpowiednio prezentują się. Samochody posiadają między innymi skórzaną tapicerkę, drewniane
wykończenia, wysokiej klasy klimatyzację i nagłośnienie, pneumatyczne zawieszenie, przyciemniane szyby
dla pasażerów. Kierowcy charakteryzują się doświadczeniem i wysoką kulturą osobistą. Kierowcy
obsługujący klientów zza granicy posługują się językiem angielskim. Mat Transport Osobowy z Krakowa
wynajmuje samochody osobowe z kierowcą od 1987 roku. Oferuje również wynajem busów, minibusów i
autokarów. Szeroka flota pojazdów sprawia, że podołamy każdemu zadaniu, nie ważne czy należy
przetransportować jedną osobę, czy 50-osobową grupę. Nasza oferta obejmuje transfery lotniskowe krajowe i
zagraniczne, serwis transportowy podczas konferencji, wesel i innych wydarzeń, obsługa wycieczek,
pielgrzymek i innych zorganizowanych wyjazdów. Przewozy osób wykonujemy w Polsce i za granicą. Firma
Mat Transport posiada licencje na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu osób - nr licencji
0001312 oraz certyfikat kompetencji zawodowej nr 01301/F3/03. Zapraszamy na stronę www.mattransport.pl,
na której można zapoznać się z ofertą pojazdów na wynajem, oraz z dodatkowymi informacjami o naszej
firmie.
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