A Miskolci Sofőrszolgálat különleges esküvői ajánlatai
Fontos kérdés az esküvő szervezésekor mind a kedves pár, mind a meghívott vendégek számára,
hogy ki hogyan fogja megoldani a közlekedést a jeles nap során, és hogy ki hogyan tudja
megoldani a hazajutást a lagzi után. Nézzük milyen lehetőségek jönnek általában ilyekor szóba:
-

-

-

Buszt bérelni rugalmatlan megoldás, mert lehetetlen összehangolni a vendégek igényeit,
mindig lesz olyan, aki korábban szeretne hazamenni. Ráadásul ez nagy költséget jelent a pár
számára is.
Oda-vissza taxizni nem olcsó mulattság még a környéken lakó vendégek számára sem.
Illetve ha a szállás és az esküvő nem azonos helyszínen vannak, akkor is fel szokott merülni
ez a megoldás, miközben a vendégek a szálláson hagyják a saját autóikat.
A saját autóval elindulni otthonról a legkényelmesebb megoldás, de az így érkezőknek
eddig le kellett mondania az alkohol fogyasztásról, és általában senki nem akar az a
„szerencsés” lenni, aki nem koccinthat az ifjú pár egészségére, mert hajnalban majd neki kell
hazafuvarozni a társaságot.

Az ideális megoldás ebben az esetben a Sofőrszolgálat!
Mi egy olyan praktikus és egyben elegáns szolgáltatást kínálunk, amely lehetővé teszi a
vendégek számára, hogy kényelmesen, a saját autóikkal érkezhessenek meg az esküvő helyszínére
és ott mindenki önfeledten szórakozhasson! Ezentúl a vezetést bevállaló vendégek is nyugodtan
koccinthatnak az ifjú pár egészségére, mert a lagzi után profi sofőrjeink biztonságosan
hazaszállítják a vendégeket, azok saját autóikkal és utasaikkal együtt.
Ezzel együtt az esküvő napján minden felmerülő közlekedési igényt lefedő szolgáltatásokat
kínálunk, amelyeket itt általánosan is bemutatunk, de minden esetben egyedi, kedvezményes
ajánlatokkal is állunk a rendelkezésükre:

I. Sofőr bérlés:

3300 Ft/óra + kiszállási díj helyszíntől függően

A pár vagy a közeli rokonok napközbeni fuvarozásához: az autót Önök, az elegáns, profi sofőrt mi
biztosítjuk!
Kedvezmény: Legalább 3 óra bérlés esetén Miskolcon belül a kiszállási díjat elengedjük.

II. Autó bérlés sofőrrel együtt:

3300 Ft/óra + 100 Ft/km

Az elegáns, kiöltözött sofőrünk saját személyautóval érkezik és vállalja a vendégek szállítását.
Kedvezmény: Legalább 3 óra bérlés esetén a kiszállási km-eket nem számoljuk fel.

III. Klasszikus sofőrszolgálat:

Már 2600 Ft / fuvar-tól

Profi sofőrjeink a saját autóval érkező vendégeket és utasaikat a vendégek saját kocsijaival együtt
biztonságosan hazaszállítják. Egy fuvar Miskolcon belül távolságtól függően 2600 Ft-ba, 3300 Ftba vagy 3600 Ft-ba kerül. A környező településekre pedig 4300 Ft-tól indulnak a tarifák.
Ajánlja szolgáltatásunkat a vendégek számára: A szolgáltatás előnye, hogy mindenki kényelmesen
a saját kocsijával indulhat útnak, könnyen magával vihet váltó ruhát és egyéb kellékeket, az esküvő

alatt önfeledten szórakozhat, viszont mindenki a saját ágyában alhat, nem kell szállásra sem költeni.
Ha a mi sofőrrel együtt már nem fér mindenki be a kocsiba, akkor lehetőség van átülni a mi kísérő
autónkba is!
Helyszíni rendelkezésre állás lehetősége: A normál kiérkezési időnk Miskolcon belül 25 perc,
(vidékre 30 perctől), de kérésre helyszíni rendelkezésre állást is biztosítani tudunk. Így mindenki
várakozás nélkül akkor indulhat haza, amikor csak szeretne. Ez a szolgáltatást bizonyos
csomagajánlatainkban ingyenesen kínáljuk!
Esküvők esetén jelentős kedvezményeket kínálunk az igénybe vett csomagtól függően:

Normál csomag:
Fizetési konstrukció:
Helyszíni rendelkezésre állás:
Kedvezmény:

a vendégek saját maguk külön-külön rendezik a fuvardíjakat
kérhető, 3300 Ft/óra
5 fuvar felett egy ingyen fuvar, max. 5000 Ft értékben
10 fuvar felett két ingyen fuvar, max. 10000 Ft értékben
a pár vagy a közeli rokonok részére

Extra csomag:
Fizetési konstrukció:
Helyszíni rendelkezésre állás:
Kedvezmény:

egy összegben, az esküvő végét követően,
a megvalósult fuvarok száma alapján
kérhető, 3300 Ft/óra
10% kedvezmény a tarifáinkból +
5 fuvar felett egy ingyen fuvar, max. 5000 Ft értékben
10 fuvar felett két ingyen fuvar, max. 10000 Ft értékben
a pár vagy a közeli rokonok részére

Deluxe csomag:
Fizetési konstrukció:
Helyszíni rendelkezésre állás:
Kedvezmény:

Keretszerződéssel, egy előre, közösen meghatározott
összegkerettel, amelynek fizetése előre történik.
ingyenes
Az összegkeret erejéig 20% kedvezmény a tarifáinkból
+ 1 garantált ingyen fuvar megkötések nélkül

Kipróbálási kedvezmény:
1000 Ft-os sms kuponjaink felhasználásával akár 38%-os kedvezménnyel kipróbálható a
szolgáltatásunk „élesben” is még az esküvő előtt, így saját tapasztalatuknak megfelelően
ajánlhatják az esküvői vendégek számára ezt a praktikus szolgáltatást.

Részletes tarifákért és egyedi ajánlatokért keressenek minket bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Miskolci Sofőrszolgálat

06 20 411 41 41
www.miskolcisofor.hu
info@miskolcisofor.hu
www.facebook.com/miskolcisofor

