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أخ ـب ــار حمـ ـل ـيــة
(سابتكو) تضيف شبكة خطوط جديدة لرحالت اخلدمة املميزة

«النقل اجلماعي» تضيف شبكة خطوط جديدة لرحالت اخلدمة املميزة

"اجلماعي" تضيف شبكة خطوط جديدة لرحالت اخلدمة املميزة
"اجلماعي" تضيف شبكة خطوط جديدة لرحالت اخلدمة املميزة
«سابتكو» تضيف خطوطًا جديدة لرحالت اخلدمة املميزة
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(سابتكو) تضيف شبكة خطوط جديدة لرحالت اخلدمة املميزة

أضافت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" إىل خدماتها شبكة خطوط إضافية لرحالت
اخلدمة املميزة حبلتها اجلديدة من خالل حافالت جديدة بعدة مزايا تشمل خدمات متنوعة بنظام
ترفيهي ,وقنوات تلفزيونية بث مباشر ,واي فاي ,ومقاعد مرحية
داخل احلافلة .
وأوضح مدير قطاع النقل اخلارجي يف "سابتكو" املهند تركي بن عبداهلل آل نادر أن اخلدمة
املميزة اليت قامت سابتكو بإطالقها مؤخراً متثل نقلة حديثة يف جمال خدمات النقل الربي اليت
تقدمها "سابتكو" وبرؤية جديدة عن طريق رحالت مباشرة بدون توقف توفر من خالهلا مزيدًا من
الراحة والرفاهية مع شاشات خمصصة لكل راكب تضم جمموعة من الربامج واملواد الرتفيهية
وقنوات بث مباشر تتناسب مع خمتلف فئات العمالء ،باإلضافة إىل خدمات االنرتنت والضيافة
أثناء الرحلة من أجل رحلة ممتعة وخدمة عالية املستوى.
وبني آل نادر أن اخلدمة املميزة تأتي يف إطار اخلطط التطويرية اليت تنتهجها الشركة السعودية
للنقل اجلماعي لتقديم أفضل اخلدمات لعمالئها مبا يعزز جهود الشركة يف صناعة نقل بري
حديث ومبواصفات عالية تنسجم مع رؤية اململكة . 0202
وأفاد أن رحالت اخلدمة املميزة تنطلق من وسط مدينة املغادرة اىل وسط مدينة الوصول مما يسهل
وصول العمالء إىل وجهاتهم األخرية بيسر ،مفيداً أنه ميكن احلصول على اخلدمة من خالل قنوات
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البيع املتنوعة للعميل املتمثلة يف موقع "سابتكو" االلكرتوني ،وتطبيق "سابتكو" على اهلواتف
الذكية ،ومركز خدمة العمالء ،ومكاتب البيع وتتيح آليه الدفع االلكرتوني وإمكانية اختيار
املقعد املناسب للعميل وبطريقة سهله ويف زمن قصري يعزز من سهولة اخلدمة ومتيزها.
اجلدير بالذكر أن سابتكو عززت مؤخرا أسطوهلا بعدد ( )02حافلة طراز "مرسيد ترافيقو"
فاخرة  ، 0202متثل اجليل األحدث واألكثر تطورًا من هذا الطراز ،الذي تتوفر به أحدث ما
وصلت إليه التقنية العاملية يف صناعة حافالت نقل الركاب ،ومت
ختصيص احلافالت ضمن شبكة رحالت اخلدمة املميزة تلبية لرغبات عمالء سابتكو وفق خطط
التوسع اليت قامت بها مؤخرًا واليت تغطي لكال االجتاهني ( الرياض -اخلرب ،الرياض -
الدمام ،الرياض  -بريدة ،الرياض  -جدة ،الرياض  -املدينة املنورة ،الرياض  -مكة املكرمة،
الرياض  -البحرين ،املدينة املنورة  -مكة املكرمة ،املدينة املنورة  -جدة ،املدينة املنورة  -ينبع
الصناعية ،املدينة املنورة  -بريدة ،جدة  -ينبع ،جدة  -مخيس مشيط ،وجدة  -الطائف).
-

رابط اخلرب
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«النقل اجلماعي» تضيف شبكة خطوط جديدة لرحالت اخلدمة املميزة
أضافت الشركة السعودية للنقل اجلماعي “سابتكو” إىل خدماتها شبكة خطوط إضافية لرحالت
اخلدمة املميزة حبلتها اجلديدة من خالل حافالت جديدة بعدة مزايا تشمل خدمات متنوعة بنظام
ترفيهي ،وقنوات تلفزيونية بث مباشر ,واي فاي ،ومقاعد مرحية داخل احلافلة.
وأوضح مدير قطاع النقل اخلارجي يف “سابتكو” املهند تركي بن عبداهلل آل نادر أن اخلدمة
املميزة اليت قامت سابتكو بإطالقها مؤخراً متثل نقلة حديثة يف جمال خدمات النقل الربي اليت
تقدمها “سابتكو” وبرؤية جديدة عن طريق رحالت مباشرة بدون توقف توفر من خالهلا مزيدًا من
الراحة والرفاهية مع شاشات خمصصة لكل راكب تضم جمموعة من الربامج واملواد الرتفيهية
وقنوات بث مباشر تتناسب مع خمتلف فئات العمالء ،باإلضافة إىل خدمات اإلنرتنت والضيافة
أثناء الرحلة من أجل رحلة ممتعة وخدمة عالية املستوى.
وبني آل نادر أن اخلدمة املميزة تأتي يف إطار اخلطط التطويرية اليت تنتهجها الشركة السعودية
للنقل اجلماعي لتقديم أفضل اخلدمات لعمالئها مبا يعزز جهود الشركة يف صناعة نقل بري
حديث ومبواصفات عالية تنسجم مع رؤية اململكة .0202
وأفاد أن رحالت اخلدمة املميزة تنطلق من وسط مدينة املغادرة إىل وسط مدينة الوصول مما يسهل
وصول العمالء إىل وجهاتهم األخرية بيسر ،مفيداً أنه ميكن احلصول على اخلدمة من خالل قنوات
البيع املتنوعة للعميل املتمثلة يف موقع “سابتكو” اإللكرتوني ،وتطبيق “سابتكو” على اهلواتف
الذكية ،ومركز خدمة العمالء ،ومكاتب البيع وتتيح آلية الدفع اإللكرتوني وإمكانية اختيار
املقعد املناسب للعميل وبطريقة سهلة ويف زمن قصري يعزز من سهولة اخلدمة ومتيزها.
اجلدير بالذكر ،أن سابتكو عززت مؤخراً أسطوهلا بعدد ( )02حافلة طراز “مرسيد ترافيقو”
فاخرة  ،0202متثل اجليل األحدث واألكثر تطورًا من هذا الطراز ،الذي تتوفر به أحدث ما وصلت
إليه التقنية العاملية يف صناعة حافالت نقل الركاب ،ومت ختصيص احلافالت ضمن شبكة رحالت
اخلدمة املميزة تلبية لرغبات عمالء سابتكو وفق خطط التوسع اليت قامت بها مؤخرًا اليت تغطي
لكال االجتاهني (الرياض – اخلرب ،الرياض – الدمام ،الرياض – بريدة ،الرياض – جدة ،الرياض –
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املدينة املنورة ،الرياض – مكة املكرمة ،الرياض – البحرين ،املدينة املنورة – مكة املكرمة ،املدينة
املنورة – جدة ،املدينة املنورة – ينبع الصناعية ،املدينة املنورة – بريدة ،جدة – ينبع ،جدة – مخيس
مشيط ،وجدة – الطائف).

رابط اخلرب
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"اجلماعي" تضيف شبكة خطوط جديدة لرحالت اخلدمة املميزة

أضافت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" إىل خدماتها شبكة خطوط إضافية لرحالت
اخلدمة املميزة حبلتها اجلديدة من خالل حافالت جديدة بعدة مزايا تشمل خدمات متنوعة بنظام
ترفيهي ,وقنوات تلفزيونية بث مباشر ,واي فاي ,ومقاعد مرحية داخل احلافلة .
وأوضح مدير قطاع النقل اخلارجي يف "سابتكو" املهند تركي بن عبداهلل آل نادر أن اخلدمة
املميزة اليت قامت سابتكو بإطالقها مؤخراً متثل نقلة حديثة يف جمال خدمات النقل الربي اليت
تقدمها "سابتكو" وبرؤية جديدة عن طريق رحالت مباشرة بدون توقف توفر من خالهلا مزيدًا من
الراحة والرفاهية مع شاشات خمصصة لكل راكب تضم جمموعة من الربامج واملواد الرتفيهية
وقنوات بث مباشر تتناسب مع خمتلف فئات العمالء ،باإلضافة إىل خدمات االنرتنت والضيافة
أثناء الرحلة من أجل رحلة ممتعة وخدمة عالية املستوى.
وبني آل نادر أن اخلدمة املميزة تأتي يف إطار اخلطط التطويرية اليت تنتهجها الشركة السعودية
للنقل اجلماعي لتقديم أفضل اخلدمات لعمالئها مبا يعزز جهود الشركة يف صناعة نقل بري
حديث ومبواصفات عالية تنسجم مع رؤية اململكة . 0202
وأفاد أن رحالت اخلدمة املميزة تنطلق من وسط مدينة املغادرة اىل وسط مدينة الوصول مما يسهل
7

وصول العمالء إىل وجهاتهم األخرية بيسر ،مفيداً أنه ميكن احلصول على اخلدمة من خالل قنوات
البيع املتنوعة للعميل املتمثلة يف موقع "سابتكو" االلكرتوني ،وتطبيق "سابتكو" على اهلواتف
الذكية ،ومركز خدمة العمالء ،ومكاتب البيع وتتيح آليه الدفع االلكرتوني وإمكانية اختيار
املقعد املناسب للعميل وبطريقة سهله ويف زمن قصري يعزز من سهولة اخلدمة ومتيزها.
اجلدير بالذكر أن سابتكو عززت مؤخرا أسطوهلا بعدد ( )02حافلة طراز "مرسيد ترافيقو"
فاخرة  ، 0202متثل اجليل األحدث واألكثر تطورًا من هذا الطراز ،الذي تتوفر به أحدث ما
وصلت إليه التقنية العاملية يف صناعة حافالت نقل الركاب ،ومت ختصيص احلافالت ضمن شبكة
رحالت اخلدمة املميزة تلبية لرغبات عمالء سابتكو وفق خطط التوسع اليت قامت بها مؤخرًا واليت
تغطي لكال االجتاهني ( الرياض -اخلرب ،الرياض  -الدمام ،الرياض  -بريدة ،الرياض -
جدة ،الرياض  -املدينة املنورة ،الرياض  -مكة املكرمة ،الرياض  -البحرين ،املدينة املنورة -
مكة املكرمة ،املدينة املنورة  -جدة ،املدينة املنورة  -ينبع الصناعية ،املدينة املنورة  -بريدة ،جدة
 -ينبع ،جدة  -مخيس مشيط ،وجدة  -الطائف).

رابط اخلرب
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"اجلماعي" تضيف شبكة خطوط جديدة لرحالت اخلدمة املميزة
أضافت الشركة السعودية للنقل اجلماعي "سابتكو" إىل خدماتها شبكة خطوط إضافية لرحالت
اخلدمة املميزة حبلتها اجلديدة من خالل حافالت جديدة بعدة مزايا تشمل خدمات متنوعة بنظام
ترفيهي ,وقنوات تلفزيونية بث مباشر ,واي فاي ,ومقاعد مرحية داخل احلافلة .
وأوضح مدير قطاع النقل اخلارجي يف "سابتكو" املهند تركي بن عبداهلل آل نادر أن اخلدمة
املميزة اليت قامت سابتكو بإطالقها مؤخراً متثل نقلة حديثة يف جمال خدمات النقل الربي اليت
تقدمها "سابتكو" وبرؤية جديدة عن طريق رحالت مباشرة بدون توقف توفر من خالهلا مزيدًا من
الراحة والرفاهية مع شاشات خمصصة لكل راكب تضم جمموعة من الربامج واملواد الرتفيهية
وقنوات بث مباشر تتناسب مع خمتلف فئات العمالء ،باإلضافة إىل خدمات االنرتنت والضيافة
أثناء الرحلة من أجل رحلة ممتعة وخدمة عالية املستوى.
وبني آل نادر أن اخلدمة املميزة تأتي يف إطار اخلطط التطويرية اليت تنتهجها الشركة السعودية
للنقل اجلماعي لتقديم أفضل اخلدمات لعمالئها مبا يعزز جهود الشركة يف صناعة نقل بري
حديث ومبواصفات عالية تنسجم مع رؤية اململكة . 0202
وأفاد أن رحالت اخلدمة املميزة تنطلق من وسط مدينة املغادرة اىل وسط مدينة الوصول مما يسهل
وصول العمالء إىل وجهاتهم األخرية بيسر ،مفيداً أنه ميكن احلصول على اخلدمة من خالل قنوات
البيع املتنوعة للعميل املتمثلة يف موقع "سابتكو" االلكرتوني ،وتطبيق "سابتكو" على اهلواتف
الذكية ،ومركز خدمة العمالء ،ومكاتب البيع وتتيح آليه الدفع االلكرتوني وإمكانية اختيار
املقعد املناسب للعميل وبطريقة سهله ويف زمن قصري يعزز من سهولة اخلدمة ومتيزها.
اجلدير بالذكر أن سابتكو عززت مؤخرا أسطوهلا بعدد ( )02حافلة طراز "مرسيد ترافيقو"
فاخرة  ، 0202متثل اجليل األحدث واألكثر تطوراً من هذا الطراز ،الذي تتوفر به أحدث ما
وصلت إليه التقنية العاملية يف صناعة حافالت نقل الركاب ،ومت ختصيص احلافالت ضمن شبكة
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رحالت اخلدمة املميزة تلبية لرغبات عمالء سابتكو وفق خطط التوسع اليت قامت بها مؤخرًا واليت
تغطي لكال االجتاهني ( الرياض -اخلرب ،الرياض  -الدمام ،الرياض  -بريدة ،الرياض -
جدة ،الرياض  -املدينة املنورة ،الرياض  -مكة املكرمة ،الرياض  -البحرين ،املدينة املنورة -
مكة املكرمة ،املدينة املنورة  -جدة ،املدينة املنورة  -ينبع الصناعية ،املدينة املنورة  -بريدة ،جدة
 -ينبع ،جدة  -مخيس مشيط ،وجدة  -الطائف)

رابط اخلرب
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«سابتكو» تضيف خطوطًا جديدة لرحالت اخلدمة املميزة

أضافت الشركة السعودية للنقل اجلماعي «سابتكو» إىل خدماتها شبكة خطوط إضافية لرحالت
اخلدمة املميزة حبلتها اجلديدة من خالل حافالت جديدة بعدة مزايا ،وتشمل خدمات متنوعة
بنظام ترفيهي ،قنوات تلفزيونية بث مباشر ،واي فاي ،ومقاعد مرحيه داخل احلافلة .وأوضح
املهند تركي بن عبداهلل آل نادر مدير قطاع النقل اخلارجي يف «سابتكو» أن اخلدمة املميزة اليت
قامت سابتكو بإطالقها مؤخراً متثل نقلة حديثة يف جمال خدمات النقل الربي اليت تقدمها
«سابتكو» وبرؤية جديدة عن طريق رحالت مباشرة بدون توقف توفر من خالهلا مزيداً من الراحة
والرفاهية مع شاشات خمصصة لكل راكب تضم جمموعة من الربامج واملواد الرتفيهية وقنوات
بث مباشر تتناسب مع خمتلف فئات عمالئنا باإلضافة إىل خدمات االنرتنت والضيافة أثناء
الرحلة وذلك من أجل رحلة ممتعة وخدمة عالية املستوى ،وبني بن نادر أن اخلدمة املميزة تأتي يف
إطار اخلطط التطويرية اليت تنتهجها الشركة السعودية للنقل اجلماعي لتقديم أفضل
اخلدمات لعمالئها ومبا يعزز جهود الشركة يف صناعة نقل بري حديث ومبواصفات عالية تنسجم
مع رؤية اململكة .0202
وأكد مدير قطاع النقل اخلارجي يف «سابتكو» أن رحالت اخلدمة املميزة تنطلق من وسط مدينة
املغادرة اىل وسط مدينة الوصول مما يسهل وصول العمالء اىل وجهاتهم االخرية بيسر ،وميكن
احلصول على اخلدمة من خالل قنوات البيع املتنوعة للعميل واملتمثلة يف موقع «سابتكو»
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االلكرتوني ،وتطبيق «سابتكو» على اهلواتف الذكية ،مركز خدمة العمالء ،ومكاتب البيع وتتيح
آليه الدفع االلكرتوني وإمكانية اختيار املقعد املناسب للعميل وبطريقة سهله ويف زمن قصري يعزز
من سهولة اخلدمة ومتيزها.
اجلدير بالذكر ان سابتكو عززت أسطوهلا بعدد( )02حافلة طراز «مرسيد ترافيقو» فاخرة
 ، 0202متثل اجليل األحدث واألكثر تطورًا من هذا الطراز ،الذي تتوفر به أحدث ما وصلت إليه
التقنية العاملية يف صناعة حافالت نقل الركاب ،ومت ختصيص احلافالت ضمن شبكة رحالت
اخلدمة املميزة تلبية لرغبات عمالء سابتكو وفق خطط التوسع اليت قامت بها مؤخراً واليت تغطي
لكال االجتاهني (الرياض -اخلرب ،الرياض  -الدمام ،الرياض  -بريدة ،الرياض  -جدة،
الرياض  -املدينة املنورة ،الرياض  -مكة املكرمة ،الرياض -البحرين ،املدينة املنورة -مكة
املكرمة ،املدينة املنورة -جدة ،املدينة املنورة -ينبع الصناعية ،املدينة املنورة  -بريدة ،جدة -
ينبع ،جدة  -مخيس مشيط ،وجدة  -الطائف).

رابط اخلرب
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