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KOMUNIKAT PRASOWY 
 
FlixBus wprowadza sprzedaż biletów również w autobusie 
 

Warszawa, 21 lutego 2019 – Od dziś bilety na podróż FlixBusem będzie można kupić tuż przed 

odjazdem bezpośrednio u kierowcy. W fazie testowej, opcja została wprowadzona na trzech 

wybranych liniach FlixBus Polska, a do końca marca będzie sukcesywnie uruchamiana na 

pozostałych połączeniach. 

– Uruchomienie sprzedaży w autobusie to przede wszystkim odpowiedź na zapotrzebowanie pasażerów 

z ograniczonym dostępem do Internetu, osób starszych oraz tych, które decydują się na spontaniczną 

podróż – komentuje Konrad Bąbliński, Dyrektor ds. Operacji FlixBus Polska – Do tej pory zakup biletu 

u kierowcy był możliwy na jednej linii międzynarodowej ze Szczecina do Berlina. Obecnie planujemy 

wprowadzenie tej opcji na wszystkich połączeniach krajowych i międzynarodowych FlixBus Polska.  

Linie FlixBusa z pokładową sprzedażą biletów: 

• 057 Szczecin-Berlin 

• 1340 Warszawa-Szczecin 

• N1340 Warszawa-Szczecin 

• 1351 Warszawa-Bydgoszcz 

 

Jak przebiega zakup biletu u kierowcy we FlixBusie? 

1. Kierowca sprawdza cenę za przejazd w Aplikacji Kierowcy. 

2. Po akceptacji ceny biletu, pasażer dokonuje płatności bezgotówkowej (karta / telefon). 

3. Kierowca wypełnia dane pasażera i drukuje bilet za pomocą drukarki fiskalnej. 

4. Pasażer otrzymuje od kierowcy paragon fiskalny, który jest jednocześnie biletem uprawniającym 

do przejazdu. 

Dodatkowo, u kierowcy będzie można dokupić jedną dodatkową sztukę bagażu podróżnego, a także 

uiścić opłatę za zarezerwowany przez infolinię bagaż specjalny. Płatności u kierowcy można realizować 

wyłącznie bezgotówkowo. 

Bilety na podróż FlixBusem w dalszym ciągu będzie można również kupić w blisko 500 stacjonarnych 

punktach sprzedaży w całej Polsce, a także na stronie www.flixbus.pl i w aplikacji mobilnej FlixBus.  

 

http://www.flixbus.pl/
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O FlixBusie 

FlixBus jest młodą europejską firmą zapewniającą połączenia długodystansowe. Od 2013 roku, FlixBus oferuje alternatywny, wygodny 

i zielony sposób podróżowania na każdą kieszeń. Dzięki inteligentnemu planowaniu sieci i nowoczesnemu systemowi 

informatycznemu, FlixBus posiada największą międzymiastową sieć połączeń autobusowych w Europie, realizując 350 000 połączeń 

dziennie do 2000 destynacji w 29 krajach. FlixBus w Polsce oficjalnie wystartował pod koniec 2017 roku. W 2018 roku uruchomił tam 

ponad 40 krajowych i zagranicznych tras i przewiózł ponad 4 miliony pasażerów. 

Założony w Niemczech jako start-up, FlixBus uosabia doświadczenie i jakość poprzez ścisłą współpracę z ponad 250 lokalnymi 

partnerami autobusowymi. Zespół FlixBusa zajmuje się planowaniem sieci, obsługą klienta, zarządzaniem jakością, marketingiem i 

sprzedażą, jak również rozwojem biznesu i technologii. Lokalni partnerzy autobusowi, zwykle rodzinne firmy, których sukces budowany 

jest przez pokolenia – są odpowiedzialne za codzienne operacje oraz za flotę zielonych FlixBusów, wszystko z zachowaniem 

najwyższego komfortu i standardów bezpieczeństwa. Dzięki temu unikalnemu międzynarodowemu modelowi biznesowemu, zielone 

FlixBusy przewiozły już ponad 100 milionów klientów w całej Europie i stworzyły setki miejsc pracy w branży. www.flixbus.pl.  

http://www.flixbus.pl/

