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FlixBus pojedzie do Nowego Jorku 

Nowy Jork / Los Angeles, 29 maja 2019 – W pierwszą rocznicę obecności w Stanach 

Zjednoczonych, FlixBus debiutuje na Wschodnim Wybrzeżu uruchamiając trasy między Nowym 

Jorkiem, Waszyngtonem, Baltimore i Richmond. Zielone autobusy trafią na ulice Manhattanu 30 

maja 2019 roku. 

– Uruchomienie korytarza Nowy Jork – Waszyngton to kamień milowy w globalnym rozwoju FlixBusa, 

ponieważ jest to najbardziej uczęszczana trasa w Stanach Zjednoczonych i jedna z najbardziej ruchliwych na 

świecie – komentuje André Schwämmlein, współzałożyciel i CEO FlixMobility. Po udanym starcie na 

Zachodnim Wybrzeżu dokładnie rok temu i kolejnych startach na południu i południowym zachodzie, stało 

się jasne, że Amerykanie są zainteresowani alternatywnymi środkami transportu i są otwarci na podróż 

autobusami dalekobieżnymi. 

FlixBus został uruchomiony w Niemczech w 2013 roku i po rozszerzeniu działalności do 28 krajów w całej 

Europie, w 2018 roku wystartował w Stanach Zjednoczonych, łącząc główne ośrodki na południowym 

zachodzie kraju. W marcu 2019 roku uruchomiono drugą część siatki połączeń na południu USA, z trasami w 

Teksasie, Luizjanie i Missisipi, a w kwietniu dołączyło miasto Utah.  

Nowa odsłona amerykańskiego rynku autobusowego 

Zgodnie z badaniami firmy JD Power, każdego roku coraz mniej młodych osób kupuje samochody, w imię 

koncepcji współdzielonej mobilności. FlixBus rozwija swoją siatkę połączeń w Stanach Zjednoczonych 

właśnie teraz, kiedy coraz więcej Amerykanów rozważa autobus jako alternatywę dla podróży 

dalekobieżnych. Według wyników badania FlixBusa, prawie 65% pasażerów, którzy po raz pierwszy 

skorzystali z FlixBusa, nigdy wcześniej nie podróżowało autobusem dalekobieżnym. Oznacza to zatem, że 

FlixBus tworzy zupełnie nową odsłonę branży. 

– Chcemy pokazać ludziom, jak nieefektywne jest korzystanie z samochodu w podróżach długodystansowych 

w dobie wysokich cen gazu, parkowania czy korków. Autobus stanowi wygodną alternatywę, która pozwala 

ludziom pracować, odpoczywać lub spać podczas podróży i oszczędzać pieniądze – dodaje Schwämmlein. 

Poza tym, że autobusy są najbardziej przyjazną dla klimatu formą transportu publicznego, pasażerowie 

FlixBusa mogą zrekompensować emisję dwutlenku węgla dzięki „składkom na ochronę klimatu”. 

 

 

O FlixBusie 

FlixBus to wiodący w Polsce i Europie operator międzymiastowych połączeń autobusowych, który od 2013 roku oferuje 
wygodny sposób podróżowania na każdą kieszeń. Inteligentne planowanie sieci, nowoczesny system informatyczny oraz 
unikalny model biznesowy pozwoliły FlixBusowi stworzyć największą sieć połączeń autobusowych w Europie, realizując 350 
000 połączeń dziennie do 2000 destynacji w 29 krajach. W Polsce FlixBus oficjalnie wystartował pod koniec 2017 roku. W 
2018 roku uruchomił tam ponad 40 krajowych i zagranicznych tras i przewiózł ponad 4 miliony pasażerów. 

FlixBus uosabia doświadczenie i jakość poprzez ścisłą współpracę z ponad 300 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 są odpowiedzialni za codzienne operacje oraz za flotę zielonych 
FlixBusów, wszystko z zachowaniem najwyższego komfortu i standardów bezpieczeństwa. Zielone FlixBusy przewiozły już 
ponad 100 milionów klientów w całej Europie i stworzyły setki miejsc pracy w branży. www.flixbus.pl 
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