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Depå
Depå & verkstad

Du bokar enklast via www.bergkvarabuss.se
Du kan också kontakta oss via telefon: 010-25 20 500
eller genom att maila kundteam@bergkvarabuss.se
Vi gör vårt yttersta för att ge dig snabb och god service!

Snabb och
enkel bokning!
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Nöjda kunder gör oss glada!
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Vi jobbar hårt för att erbjuda kundservice i toppklass. Vår senaste kundundersökning från 2019 besvarades av närmare 1600 av våra befintliga kunder
och visar en NPS på 51, vilket vi är mycket stolta över!
NPS är en förkortning av ”net promoter score”, vilket är ett mått på hur
sannolikt det är att kunden kan tänka sig att rekommendera företaget till
en kollega eller vän. 771 personer har uppgett högsta betyg 10/10!
Kundundersökning
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”Busschauffören körde bra”

”Vi är nöjda med den service vi
fick av Bergkvarabuss kundteam”
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Våra bussar
Vår fordonsflotta består av över 1200 bussar. Vi har flera olika modeller
och storlekar, allt för att kunna anpassa resan efter era behov. Vi prioriterar
komfort och säkerhet högt. Därför består vår fordonsflotta av bussar med
tre- och fyrstjärnig standard. Detta innebär att de är välutrustade med
bland annat klimatanläggning, trepunktsbälten, alkolås, bra benutrymme
och WC. Det finns också flera tekniska finesser i många modeller, såsom
möjlighet att koppla in dator för att visa presentationer och film.
Våra bussar har normalt miljöklass Euro 6 och körs på det förnybara
bränslet HVO.

Bekvämt
och effektivt!

Varför inte prova vår konferensbuss till er nästa resa?

Busstyper för alla behov


WiFi på förfrågan



Mikrofon



Radio/CD



Säkerhetsbälten



DVD/Video

FAN

Aircondition



DVD/Video



Ramp



Möjlighet till busskaffe



Lift

Visste du att…
Bussen är ett klimatsmart alternativ att resa. En full buss rymmer lika
många resenärer som 12 bilar!
Bergkvarabuss finns på 30 orter i Sverige och har närmare 1200 bussar
I vårt kundteam jobbar ett tiotal resesäljare för att snabbt besvara 		
våra kunders frågor
Vi har bussar som har plats för upp till 81 passagerare
Vi kan köra de allra flesta bussarna med HVO, vilket är ett helt förnybart
drivmedel!

Så här enkelt får du ett prisförslag:
1. Gå in på www.bergkvarabuss.se
2. Fyll i dina önskade resplaner
3. Skicka
4. Få ett prisförslag inom 24h* som du sedan enkelt kan boka om du önskar
5. Tillsammans hela vägen – vi hjälper er med löpande med ändrade
resplaner och resrutter och erbjuder generösa resevillkor
* Oftast svarar vi mycket snabbare än så!

Välkommen ombord!
En bättre resa
Vårt kundteam hjälper er hela vägen
och står redo med riktigt bra service.

Trygg på vägen
Modern fordonsflotta, välutbildade
förare, avbrottsgaranti och jour 24/7

Hållbart resande
Det mest miljösmarta sättet att färdas
är att åka gemensamt i en turistbuss!
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