5-10-15, czyli PKS Polonus!
PKS Polonus z Warszawy, jak co roku, wystartował z wakacyjną
promocją swoich kursów. Ruszyła ponownie promocja 5-10-15,
gdzie ceny na wybranych kierunkach zaczynają się od 5 zł.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz zobaczenia, jak
zakupić promocyjne bilety…
Całkiem niedawno ruszyła promocja 5-10-15 od PKS Polonus.
Bilety zaczynają się od 5 zł, co jest całkiem fajną okazją i
motywacją do wybrania się gdzieś na wycieczkę. Przewoźnik w
swojej promocji objął takie popularne kierunki jak Zakopane,
Ruciane Nida, Karwia i inne – od Morza Bałtyckiego, aż po
Tatry i Mazury. Zapraszamy do skorzystania – jest sporo
biletów w atrakcyjnych cenach, a poniżej pokazujemy jak
skorzystać z promocji
W wyszukiwarce Dworzec Online znajdujemy interesujący nas
kierunek. W naszym przykładzie jest to Warszawa – Zakopane.

Jak widzicie kurs promocyjny jest oznaczony jako „PROMO”.
Klikamy na sprawdź promocję, ponieważ na dany kurs mogą
przypadać różne promocje. Po kliknięciu zobaczymy, że
jest dostępna promocja „5-10-15„. Klikamy wybierz i pojawia
się w naszym koszyku bilet.

Mamy już wybrany bilet. Klikamy na przejdź dalej.

Pojawiają się nam szczegóły biletu. Możemy wybrać rodzaj ulgi
jaka nas dotyczy lub skorzystać z promocji. Tutaj klikamy na
„WYBIERZ”

Czary mary hokus pokus i mamy bilet za 15 zł!
„PRZEJDŹ DALEJ„.

Klikamy

Wybieramy na jaki adres e-mail ma być przekazany bilet i
gotowe. Możemy jeszcze bilet dostać drogą sms. Klikamy na
„PRZEJDŹ DALEJ” i przechodzimy do płatności. Na końcu
uzyskujemy potwierdzenie i mamy tani wypad wakacyjny.
Zapraszamy do skorzystania z promocji i do lektury naszego
fanpage’a, gdzie najszybciej dowiecie się o promocjach!
Kolejna pula 5-10-15 jest już dla Was dostępna, tym razem
porcja biletów w góry i na Mazury, PKS Warszawa POLONUS S.A….
Posted by Okazje Podróżnika on 15 czerwca 2015
Wkrótce ekipa Okazji Podróżnika otwiera nowy dział na stronie,
gdzie będziemy chcieli pokazać Wam najnowsze promocje.
Pozdrawiam
Stanisław | Okazje Podróżnika

Zdjęcia dzięki uprzejmości PKS Polonus

