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PolskiBus.com oferuje przewozy auto-
karowe w Polsce od czerwca 2011 r. Po-
czątkowo oferta obejmowała 30 przejaz-
dów dziennie na 8 trasach. Łączyły one 
Warszawę z szesnastoma miastami na 
terenie Polski i czterema stolicami eu-
ropejskimi (Berlinem, Bratysławą, Pragą 
i Wiedniem). Do świadczenia usług prze-
woźnik zakupił 18 nowoczesnych auto-
karów VanHool. 

Obecnie oferta PolskiBus.com obej-
muje 19 tras, a autokary docierają do 22 
polskich miast: Białegostoku, Bydgosz-
czy, Częstochowy, Gdańska, Katowic, 
Kielc, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olszty-
na, Opola, Ostrowca Świętokrzyskiego, 
Ostródy, Poznania, Radomia, Rzeszowa, 
Szczecina, Torunia, Warszawy, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Wrocławia i Zakopane-
go. Ponadto PolskiBus.com dociera do 
5 europejskich stolic, tj. do Berlina, Bra-
tysławy, Pragi, Wiednia i Wilna. Z usług 
PolskiBus.com skorzystało dotychczas 
ponad 8 mln pasażerów. 

W czasie funkcjonowania na polskim 
rynku firma Souter Holdings Poland Sp. 
z o.o., będąca właścicielem PolskiBus.
com, zwiększyła swoją flotę z 18 do 132 
autokarów. W sierpniu zaprezentowa-
no najnowsze pojazdy – 20 autobusów 
Plaxton ADL Elite i na płycie podłogowej 
Volvo B11R. Koszt ich zakupu wyniósł 35 
mln zł. Standardem w wyposażeniu au-
tobusów PolskiBus.com są: bezpłatny, 
bezprzewodowy dostęp do Internetu 
oraz przystosowane do ładowania lapto-
pów i telefonów komórkowych gniazdka 
elektryczne pod siedzeniami, skórzane, 
uchylne fotele, trzypunktowe pasy bez-
pieczeństwa, klimatyzacja oraz toaleta. 
Pojazdy są przystosowane do przewozu 
osób z ograniczoną możliwością poru-
szania, w tym na wózkach inwalidzkich.

W ciągu trzech lat PolskiBus.com stwo-
rzył ponad 700 miejsc pracy, otwierając 
dwie nowe bazy operacyjne w Warszawie 
oraz Wrocławiu. W tym czasie PolskiBus.
com stał się również ważnym partnerem 

dla lokalnych dostawców i współpra-
cowników. Każdego dnia z usług tego 
przewoźnika korzysta obecnie ponad 
17 tys. osób. Z badań ankietowych pro-
wadzonych wśród pasażerów wynika, 
że aż 98,6% z nich jest zadowolonych 
lub bardzo zadowolonych z usług. Po-
twierdzają to także badania prowadzone 
przez firmy Re:buzz i SentiOne. Monito-
rują one frazy pojawiające się w sieci in-
ternetowej. W okresie styczeń–czerwiec 
2014 PolskiBus.com uzyskał najwięcej 
pozytywnych opinii, wyprzedzając Air 
France i Eurolot [2].

Kluczem do sukcesu PolskiBus.com 
było zaoferowanie pasażerom alterna-
tywy dla samochodów osobowych – 
postawienie na wysokiej jakości obsłu-
gę klientów, zapewnienie wygodnych, 
przyjaznych dla środowiska przejazdów 
autokarowych. Klienci PolskiBus.com 
docenili także darmowe Wi-Fi, gniazdka 
elektryczne znajdujące się przy siedze-
niach oraz skórzane, uchylne siedzenia. 

20 sierpnia na Placu Defilad w Warszawie odbyła się konferencja prasowa PolskiBus.com. Okazją była trzecia rocznica pierwszego po-
łączenia autokarowego uruchomionego przez tego przewoźnika. Oprócz konferencji prasowej zorganizowany został festyn z licznymi 
atrakcjami.
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Pasażerowie również doceniają atrak-
cyjne ceny, które rozpoczynają się już 
od 1 zł (oraz 1 zł opłaty za rezerwację). 
Istnieje bowiem możliwość zakupu bi-
letów objętych promocją fi rst minute, co 
oznacza, że im odleglejszy termin i im 
mniej pasażerów zarezerwowało bilet na 
dany kurs, tym jest on tańszy. Najczęściej 
jednak za podróż trzeba zapłacić od 20 
do 50 zł. Przewoźnik oferuje także liczne 
oferty promocyjne, pozwalające na ob-
niżenie kosztów podróży. 

Rozwój oferty PolskiBus.com nie był-
by możliwy bez Souter Investments, 
będący prywatnym, rodzinnym biurem 
inwestycyjnym prowadzonym przez Sir 
Briana Soutera, szkockiego przedsię-
biorcę z branży transportowej. Zakres 
działalności biura obejmuje inwestycje 
i zarządzanie szerokim portfelem akty-
wów, składającym się głównie ze spółek 
notowanych na giełdzie, funduszy in-
westycyjnych oraz pozagiełdowych fi rm 
prywatnych. Inwestycje pozatranspor-
towe Souter Investments to także m.in. 
udziały w Virgin Mobile, operatorze 
komórkowym działającym w Ameryce 
Łacińskiej, Baywater Healthcare, fi rmie 
oferującej usługi w zakresie opieki zdro-
wotnej na terenie Wielkiej Brytanii oraz 
Irlandii, kancelarii prawnej Winn Solici-
tors oraz w Mobius Life, spółce oferują-
cej innowacyjne specjalistyczne rozwią-
zania w zakresie zarządzania.

Inwestycje transportowe Souter Invest-
ments realizuje przez spółkę Highland 
Global Transport. Highland Global Trans-
port ma duże doświadczenie w dzie-
dzinach takich jak transport drogowy, 
kolejowy, wodny oraz w lotnictwie pasa-
żerskim. Inwestuje również w usługi po-
wiązane z transportem. Prowadzi działal-
ność gospodarczą w Europie, Ameryce 
Północnej, Azji oraz Afryce. W działal-
ności przewozowej obejmują większo-
ściowe udziały w dwóch miejskich spół-
kach autobusowych w Nowej Zelandii 
(Howick and Eastern Buses i Mana Coach 
Services), w fi rmie PolskiBus.com, a tak-
że w zajmującej się przewozami promo-
wymi fi rmie Fullers Group z Auckland. 
W skład inwestycji Highland Global 
Transport wchodzą również fi rmy Ale-
xander Dennis (międzynarodowy pro-
ducent autokarów) oraz turecka fi rma 
przewozowa Istanbul Deniz Otobusleri.

Świętując trzecią rocznicę obecności 
na rynku, PolskiBus.com przygotował dla 
dziennikarzy i gości przybyłych na Placu 
Defi lad w Warszawie liczne niespodzian-
ki. Dla dzieci zaplanowano kącik gier 

i zabaw, malowanie twarzy oraz liczne 
konkursy. Wiele radości najmłodszym 
uczestnikom dostarczył pokaz sztuczek 
klauna, który uczył, jak robić balonikowe 
zwierzątka i organizował atrakcyjne gry 
oraz zabawy. Dla największych miłośni-
ków i znawców fi rmy przygotowano sze-
reg konkursów wiedzy o PolskiBus.com 
z cennymi nagrodami oraz unikatowymi 
gadżetami fi rmowymi. Odbyły się także 
koncerty znanych zespołów oraz warszta-
ty taneczne dla miłośników tańca. Zapre-

zentowano także nowe autobusy Plax-
ton ADL Elite na podwoziu Volvo B11R, 
umożliwiając też krótkie przejażdżki 
nimi po Warszawie. 
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Początkowo PolskiBus.com realizował przewozy autokarami VanHool


