En researrangör

som alltid levererar

Ett professionellt och tryggt bussbolag
Interbus AB grundades i Göteborg 1965 som
ett familjeföretag. I över 30 år har vi dock varit
koncernägt, där vi fokuserat på att leverera
professionella busstransporter. Våra kunder
ska helt enkelt alltid kunna lita på oss.

att vi alltid har ersättningsbussar till hands om
något oväntat skulle inträffa. Samtidigt är inget
jobb heller för litet för oss. Våra välutbildade
chaufförer borgar för en trygg resa och har
alkolås på samtliga fordon.

Idag har vi egna kontor i Stockholm, Göteborg
och Malmö. Men vi finns representerade på
upp emot 25 orter, vilket innebär att vi är en
rikstäckande aktör som kan ta uppdrag över
hela landet. Vi har resurserna att ta oss an
de riktigt stora transportevenemangen, där
vår storlek och breda kontaktnät säkerställer

Att anlita oss är även ett miljömässigt bra val. Alla
våra bussar drivs med fossilfritt bränsle, HVO,
och Interbus är miljö- och kvalitetscertifierat
enligt ISO 9001 och 14001. Vi är också medlem
av branschföreningen Sveriges Bussföretag,
som visar att vi är en seriös aktör.

Hyr din buss här!
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Starta konferensen hos oss
Varför spilla onödig tid när det är dags för
konferens? Med Interbus får du ut maximalt av
konferensen då den kan inledas i bussen, sedan
är det bara att fortsätta när du är framme
vid din destination. Att välja buss är också ett
kostnadseffektivt alternativt, jämfört med om
alla konferensdeltagare skulle åka i egna bilar.
Våra konferensbussar har allt du behöver
för en lyckad konferens. Den tekniska nivån
är hög, vilket innebär att du kan surfa, visa
bildspel och mycket annat. Sittgrupperna i de

www.neoplan.se

här specialbussarna är helt anpassade efter
konferensverksamhet.
Att förlägga delar av konferensen till en buss
är också ett kul avbrott i vardagen. Du och
dina kollegor kommer närmare varandra,
vilket stärker sammanhållningen i gruppen. På
Interbus vill vi göra konferensen så trevlig och
givande som möjligt, så berätta för oss vilka
behov som finns. Det är endast fantasin som
sätter gränser!

Vi ordnar din resa
På Interbus utför vi alla typer av busstrafik, från
transporter till olika evenemang och konferenser
till skolskjutsar, bröllop och privata fester. Men
vi ordnar inte bara själva bussresan, utan även
allt runt omkring. Vi erbjuder helhetslösningar
där vi tar ansvaret för allt, från att du bokar tills
att du får din faktura. Att resa med Interbus ska
vara enkelt, smidigt och bekvämt!
Ska du iväg tidigt på morgonen fixar vi en
frukostpåse, så att du får i dig den energi

du behöver. Du behöver heller inte tänka på
färjebiljetter, hotellbokningar och andra praktiska
detaljer. Det tar vi hand om. Vi skräddarsyr en
lösning helt efter dina önskemål.
Ibland vill man bara ta det lugnt när man reser.
Våra bussar är anpassade efter dagens teknik
så att du kan streama musik eller titta på film
på din iPad. Interbus var först i Sverige med
bluetooth på bussarna, så vi har alltid legat i
teknikens framkant.
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Välkommen att kontakta oss

