פרופיל חברה:
א.קרן פסגות בע"מ
אוטובוסים חדשים
ומפוארים בלבד!!
כול הרכבים עומדים בתקנים של משרד החינוך
שירות אדיב ומקצועי של נסיון רב שנים
 03שנות ניסיון בתחום התחבורה
זמינים  42שעות ביממה
יחס אישי
עמידה בזמנים !!
 מאושרים משרד הביטחון
 ניסיון יום יומי בעבודה במוסדות גדולים
 דיוק בזמנים ,וקשר בזמן אמת עם מערכות
מתקדמות
צרו קשר:
משרדי החברה – 32-1242448
מנכ"ל החברה יעקב איינהורן – 354-4049522
מנהל תפעול החברה מוטי איינהורן 354-2919191

פרופיל חברת ההסעות  -א.קרן פסגות בע"מ
כבר  03שנה אנו מקפידים בהצלחה על מצוינות בתחום ההסעות,
ומאמצים את כל חידושי הטכנולוגיה והנדסת האנוש כדי שתוכלו לנוח
ברוגע ,וליהנות משירותי הסעה נוחים ,בטוחים ונעימים לטיול חווייתי
ברחבי הארץ  ,הסעות עובדים למפעל ,או הסעות תלמידים לבית הספר
הסעות תיירים ,הסעות וועד עובדים ועוד
כל האוטובוסים ,המיניבוסים והמידיבוסים החדישים והמפוארים שלנו:
כולם לא פחות משנתון 1322-1326

מובילים בנוחות  -דאגנו לנוחות
מירבית בבחירת המושבים
המרופדים והמפנקים ביותר,
שאותם תוכלו להטות לאחור
לנוחותכם .תוכלו גם להניח את
רגליכם על גבי ההדום הנשלף
למטרה זו .אולי תרצו לעיין בספר,
בעיתון או בלפטופ? לשם כך תוכל
להיעזר בתאורת הקריאה שהתקנו במיוחד עבורכם.
מובילים בבטיחות  -דאגנו לבטיחות מירבית בהקפדה בלתי מתפשרת על
בחירת הנהגים הטובים ביותר ,טיפול תכוף בכל כלי הרכב ובקרה שוטפת
של קציני בטיחות בתעבורה המיישמים תוכניות בטיחות קפדניות.
מובילים בבידור – חשוב לנו שתהנו מהנסיעה עמנו ,ולכן התקנו בכל כלי
הרכב שלנו מערכות שמע מתקדמות ,נגן  CDומיקרופון .באוטובוסים
ובמידיבוסים שלנו תוכלו ליהנות גם מ DVD-וממסך טלוויזיה.
מובילים בנעימות  -בימים חמים אנו דואגים למזג בעוצמה מירבית,
ובימים קרים ,החמימות הביתית בהסעות שלנו תסייע לך להתנתק ממזג
האוויר שבחוץ ולשקוע בתרדמה מפנקת .מערכות המיזוג והחימום עוברות
בדיקות תקופתיות ,כדי להבטיח נסיעה נעימה בכל עונות השנה.
מובילים בשירות – אנו זמינים לשירותך בכל עת 12 ,שעות ביממה.
בחרנו עבורך את הנהגים החביבים והאדיבים ביותר כדי שיהיה לך נעים
להיעזר בשירותינו לאורך שנים .נהגי "א.קרן פסגות" עוברים באופן שוטף
הדרכות שירות ,כדי שיוכלו לשרת אותך באופן המקצועי ביותר ,לשביעות
רצונך.

מובילים בחדשנות טכנולוגית – אנו משתמשים בטכנולוגיות המתקדמות
ביותר ,לנוחותך ,הן בכלי הרכב החדשים שלנו והן במרכזי האיתור,
הבקרה ,השליטה והלוגיסטיקה המתקדמים שלנו ,המאפשרים שליטה
יעילה ובזמן אמת בכל צי הרכבים .כל האוטובוסים ,המיניבוסים
והמידיבוסים שלנו חדישים ויוצרו בידי החברות המובילות בעולם .ברוב
כלי הרכב מערכות מנוע ממוחשבות וחיבור .GPS
מובילים בפריסה בארץ  -משרדיה של חברת "א.קרן פסגות" ממוקמים
בקרית אתא אך האוטובוסים והמיניבוסים פרוסים בכל חלקי הארץ
כך שבקלות ובפשטות יגיעו לכול יעד בארץ
ולכל מטרה.
לזכותנו עומדות  03שנות הניסיון והמוניטין העשיר שלנו ב הסעות
תיירים  ,הסעות עובדים  ,הסעות תלמידים בכל רחבי הארץ.
מחובתנו להמשיך ולהשביע את רצון לקוחותינו ולדאוג להובילם בכבישי
הארץ ,ברוגע ,בנוחות ובבטחה.
בין לקוחות החברה נמנים הארגונים המובילים במשק ,המתמידים
בשימוש בשירותי הסעות "א.קרן פסגות" לאורך שנים.
גם לכם מגיע להגיע לכל מקום עם "א.קרן פסגות" .אנו זמינים לשירותכם
 12שעות ביממה

סוגי רכבים:
כול הרכבים חדישים ומפוארים ביותר
אוטובוס  30-36מקומות ישיבה(רובם כוללים אינטרנט אלחוטי )
אוטובוס  63מקומות
אוטובוס נכים ל 20עגלות (מעלון לנכים
מובנה)
מידיבוס  03-מקומות ישיבה
מיניבוס  13-מקומות
מיניבוס  -26מקומות
מיניבוס -22מקומות

מחלקת טיולים
מחלקת פסגות טיולים קמה מתוך רצון וגעגוע של אנשי מקצוע מתחום
הטיולים לטייל בדרך שונה במרחבי ארצנו.
אנו בפסגות טיולים מקפידים על בניית מערכי טיולים בסטנדרטים גבוהים
המותאמים (חליפה אישית) לדרישת הלקוח ,והנחלת ערכים כאהבת הארץ
הטבע והסביבה המהווים אבן יסוד בחברתנו.
פסגות טיולים נשענת על שירותי הסעות והתחבורה המובילה" א.קרן פסגות"
במתן שירותי הסעות במהלך האירועים והטיולים שאנו מארגנים.
"א.קרן פסגות "ידועה בשירותי הסעות ,נהגיה האדיבים המשרים אווירה טובה
במהלך הטיול!

למידע נוסף ותמונות רכבים כנסו לאתר שלנו
אתר הראשי של החברה:

www.hasaot.co.il
כנסו לאתר הטיולים שלנו:

http://www.psagotiulim.co.il
דוא"ל אלקטרוני:
akeren@hasaot.co.il

טלפון:
32-124244844

חברת ההסעות א.קרן פסגות בע"מ
הבחירה הטובה שלך

פקס:
32-1242440

