
I brist på vettiga argument tar man till det klassiska och pris dumpar.
Gonatt Go by Bus och Swebus ni leker i en egen division, finns det andra alternativ?  

Toni kommentar:
Expressbussföretaget Swebus inför nu hittelön på 50 för den som hittar en billigare bussresa 
än vad andra företag erbjuder. Bakgrunden är att sedan Swebus lanserade sin prisgaranti på 
Västkusten i november 2011 har endast ett fåtal personer hört av sig och hittat billigare 
biljetter hos övriga bussbolag.

Nettbuss ägda Go by Bus som kör med betydande förluster som täcks upp av Norges 
skattebetalare – slår tillbaks, rena rama farsen vad som pågår i ett avreglerat Sverige.

Pressmeddelande 2012-01-23

Nu tar priskriget på bussresor en 

ny

vändning till resenärernas stora 

fördel.

Nu svarar GobyBus - som ingår i Nettbuss Express AB - på det pågående priskriget för 

billigare

bussresor mot de etablerade bussbolagen med en annorlunda satsning där var 10:e 

bokning

via internet blir helt gratis för den resenär som har turen på sin sida.

Sedan sommaren 2011 har ett priskrig på bussresor startat och pågått - främst mellan destinationerna
Oslo - Köpenhamn och Göteborg - Stockholm - mellan etablerade bussbolag och utmanaren GobyBus.

Konsekvensen av priskriget innebär att priserna och valmöjligheterna aldrig varit större än nu, vilket
självklart gynnar resenären på ett mycket positivt sätt.

På senare tid har priskriget med sänkningar och erbjudande utvidgats och som svar på de etablerade
bussbolagens strategier, har GobyBus valt en annorlunda och rolig väg att möte etablissemanget.
Från och med den 23 januari kommer en slumpgenerator att göra var 10:e bokning gratis på GobyBus.

Innebörden blir att den resenär som gör bokningen som blir gratis, får samtliga biljetter betalda som
ingår i den aktuella bokningen. Oavsett hur många passagerare och biljetter som ingår i bokningen.

Det är dock endast de resor bokade direkt via www.gobybus.se som innefattas av slumpgeneratorn,

som reglerar att var 10:e bokning belönas.
– Sedan tidigare vet vi redan att resenärerna är mycket nöjda med GobyBus som bussbolag. 

Som svar på allt våra kollegor och konkurrenter gör för att sänka priserna på bussresor, ville vi göra en kul 
och annorlunda aktivitet som kan bli mycket lönsam för den som har tur, säger Stefan Carlén på GobyBus.

Erbjudandet gäller från den 23 januari till och med den 31 mars 2012.
Kontaktperson: Stefan Carlén, 0707 92 71 01
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