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KOMUNIKAT PRASOWY 

Negocjacje zakończone powodzeniem: FlixBus kupuje Eurolines oraz isilines od 

Grupy Transdev  

Paryż/Monachium, 6 maja 2019 – FlixBus i Grupa Transdev doszły do porozumienia w negocjacjach 

dotyczących zakupu przez FlixBusa dwóch spółek świadczących usługi dalekobieżnych połączeń 

autobusowych: Eurolines oraz isilines. Negocjacje, które rozpoczęły się 4 marca, zostały zakończone 30 

kwietnia 2019 r, wynikiem czego Eurolines oraz isilines oficjalnie należą już do FlixBusa. 

Transakcja dotyczy działalności Eurolines we Francji, w Holandii, Belgii, Czechach i Hiszpanii, z siatką połączeń 

autobusowych obejmującą ponad 25 krajów. Eurolines działa również pod marką isilines we Francji. W 

nadchodzących miesiącach pracownicy firm FlixBus i Eurolines rozpoczną współpracę mającą na celu 

integrację struktur oraz siatki połączeń.  

– Integracja biznesu z Eurolines wzmacnia naszą europejską sieć i uzupełnia nasz dalszy rozwój na kluczowych 

rynkach europejskich. Po dokonaniu oceny działalności obu firm, będziemy kontynuować to, co robimy 

najlepiej, czyli tworzenie najlepszej oferty dla pasażerów, zarówno pod kątem siatki połączeń, jak i obsługi – 

komentuje Jochen Engert, założyciel i dyrektor generalny FlixBusa – Poprzez harmonizację siatki połączeń 

będziemy mogli zaoferować pasażerom jedną silną i spójną ofertę zamiast kilku równoległych usług. 

Dyrektorzy zarządzający FlixBusa będą nadzorować poszczególne spółki na rynkach, na których działa 

Eurolines. Grupa Transdev kontynuuje swoją działalność w zakresie wynajmu autobusów B2B we Francji pod 

marką Transdev (dawniej isilines). 

– Nasze zespoły były w stanie szybko i skutecznie prowadzić negocjacje z FlixBusem, które miały na celu 

sprzedaż dalekobieżnego biznesu autokarowego Grupy Transdev. Transakcja ta jest częścią nowego planu 

strategicznego Transdev, który zakłada koncentrację zasobów na rdzeniu naszych usług transportowych, 

transporcie publicznym i B2B, łącząc wydajność, innowacje technologiczne i cyfrowe, w szczególności w celu 

poprawy jakości obsługi klienta – dodaje Thierry Mallet, dyrektor generalny Grupy Transdev. 

 

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 

 

O Transdev 
Jako operator i globalny integrator mobilności, Transdev – firma zajmująca się mobilnością – daje ludziom swobodę 
poruszania się w dowolne miejsce, w dowolny sposób. Zapewniamy 11 milionów podróży pasażerskich każdego dnia dzięki 
wydajnym, łatwym w obsłudze i przyjaznym dla środowiska usługom transportowym, które łączą ludzi i społeczności. Nasze 
podejście opiera się na długofalowym partnerstwie z przedsiębiorstwami i władzami publicznymi oraz na nieustannym 
dążeniu do zapewnienia najbezpieczniejszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. Jesteśmy 
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zespołem ludzi służących ludziom, a mobilność jest tym, co robimy. W 2017 roku, wraz z 82 000 pracownikami w 20 krajach, 
Grupa osiągnęła łączne przychody w wysokości 6,6 miliarda euro. Więcej informacji: www.transdev.com  
 
Kontakt dla mediów, FlixBus: 
Rosa Donat – rosa.donat@flixbus.com / Tel. : +49 (0)89 235 135 132 – +49 (0)151 18880077 
 
Kontakt dla mediów, Transdev: 
Olivier Le Friec – olivier.le-friec@transdev.com / Tel. : +33 1 74 34 22 94 – +33 6 10 60 58 45 
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