
www.modryandel.czVíc než taxi



Modrý Anděl je společnost s 15ti letou historií na trhu. 

Zajišťujeme zprostředkování taxi, odvoz vozu, letištní 

transfery, pronájem vozidel a další doplňkové služby

O nás

taxi a odvoz vozu


firemní účet a business třída


pronájem vozidel (krátkodobý/dlouhodobý)


expresní přeprava zásilek


služby osobního asistenta


individualní transporty osob


ride majestic – luxus na cesty



Využijte zkušených řidičů a 

vysokých standardů Modrého 

anděla. S námi si můžete být jisti, 

že se bezpečně a pohodlně 

dostanete kam potřebujete.

Taxi a 
odvoz vozů

krátké časy přistavení


spolehlivý a proškolený řidič – můžete si vybrat ze svých oblíbených řidičů


jednoduchá rezervace – dispečink 24/7, aplikace, email, messenger, sms


platba kartou nebo aplikací v každém voze i hotově


nekuřácká vozidla


flotila vozidel mladších sedmi let


vozíme pravidelně děti do školy, na kroužky a podobně 


máme dětské autosedačky pro všechny věkové a váhové kategorie dětí


na letišti si hlídáme přílety, čekáme zdarma v příletové hale s cedulkou s 

vaším jménem a pomáháme se zavazadly


pet friendly – s radostí svezeme i vašeho domácího mazlíčka



Cestování na schůzky nikdy 

nebylo jednodušší, nabízíme 

firmám speciální podmínky.

Služby zahrnuté do fakturace – taxi, odvoz vozu, 
přeprava zásilek, služby asistenta.

Pro firmy krátké časy přistavení – standardní přistavení do 10 minut


bezhotovostní platby s fakturací jednou za měsíc


online firemní účet se správou uživatelů, jízd a přehledem fakturací


upgrade – business třída za cenu běžného tarifu


rezervace na hned nebo na konkrétní čas dle potřeby společnosti


rezervace více vozidel najednou 


vyberte si své oblíbené řidiče a jezděte s nimi přednostně


jízda za fixní ceny


výhodné bonusové podmínky pro soukromé jízdy zaměstnanců



Pro tuto službu vybíráme jen ty nejspolehlivější řidiče, 

aby vaše zásilka byla v bezpečí a byla včas 

přepravena na místo určení

Expresní přeprava zásilek

služba je vhodná pro expresní a důležité zásilky


vlastní propracovaný rezervační systém


platba za přepravu zásilky součástí měsíční fakturace 


zásilky přepravujeme do rozměru 1x1m


možnost individuální domluvy přepravy větších zásilek


služba je k dispozici po celé Praze



Pro tuto službu vybíráme naše prémiové a osvědčené 

řidiče, abychom mohli rychle a efektivně zajistit drobné 

služby pro naše firemní zákazníky

Služby osobního asistenta

osobní zajištění lehkých úkolů, na které nemáte 

prostor


objednání služby vždy přes dispečink 24/7


vybereme vám toho nejvhodnějšího řidiče dle 

vašeho požadavku


služba je k dispozici po celé Praze

příklady využití služby asistenta: nákup květin, vyzvednutí dárku nebo 
nákupu, vyzvednutí oděvu z čistírny, převoz zásilky na konkrétní místo



Nabízíme individuální přepravu osob po ČR a celé 

Evropě vozy business třídy, VIP standardu nebo vozy pro 

6-8 osob typu multivan.

Individální přeprava osob

alternativa k hromadné dopravě


můžete pohodlně pracovat během cesty


kalkulace nákladů na cestu dopředu 


individuální přístup


krátké, jedno i vícedenní cesty

Vozový park:   Škoda Superb L&K, Volvo V90, Mercedes E, VIP 
Mercedes S, 

Vozy pro více osob: VW Caravelle XL (8 míst), Mercedes Benz V250 dL 
(6 míst), Mercedes Benz V250 XL (6 míst)



Jednoduché a rychlé doplnění firemní flotily vozidel 

spojené s kompletní nabídkou služeb

Flexibilní pronájem vozů

krátkodobý/dlouhodobý pronájem


vysoká flexibilita za cenu operáku – možnost přerušení, 

výměny vozidla, zajištění servisu


vozidla všech kategorií včetně vozidel vhodných pro 

přepravu více osob


služba přistavení vozidla a odstavení vozidla


možnost výměny vozidla za jiné dle potřeby


nestaráte se o servis


výhodnější podmínky pro naše firemní partnery
Bližší informace naleznete na www.popojedu.cz 



Představujeme nový standard luxusu osobní dopravy 

pro nejnáročnější osobní i firemní klientelu.

Ride Majestic

služba založená na osobním a diskrétním vztahu


garance nejvyšší kvality


nejvyšší úroveň prezentace při obchodních jednáních a 

eventech


služba je vhodná pro exklusivní přepravu VIP osob a 

firemní klientely 


individuální řešení delších obchodních cest


luxusní alternativa k letecké dopravě


luxusní letištní transfer
Bližší informace naleznete na www.ridemajestic.cz 
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