


Aplikácia HOPIN vznikla ako prvá a najobľúbenejšia taxi aplikácia na

Slovensku. Dnes môžete s HOPIN aplikáciou cestovať jednoduchšie

vďaka pridaným funkciám. Online si objednáte taxík, komfortnú

limuzínu a pozriete si aktuálnu polohu MHD či grafikon a cestovný

poriadok.

Do dnešného dňa sme realizovali 10 000 000+ objednávok.

Najobľúbenejšia dopravná aplikácia na Slovensku, ktorú si stiahlo už 700

000+ používateľov, je dostupná pre smartfóny s operačným systémom

Android, iOS a Huawei smartfóny. HOPIN aplikáciu môžete používať v

Bratislave, Košiciach, Martine, Prievidzi, Humennom a čoskoro aj v

ďalších slovenských mestách. Dostupná je aj v zahraničí.





Spoločnosť HOPIN Vám prináša výhodnú a praktickú službu kyvadlovej

dopravy.

Ak chcete využívať pravidelnú prepravu väčšieho počtu zamestnancov a

nemáte dostatočné parkovacie kapacity, ponúkame špeciálnu službu

pravidelnej hromadnej prepravy.

Preprava sa objednáva prostredníctvom HOPIN aplikácie na firemný

účet a samotné objednanie je rýchle a jednoduché.

Kyvadlovú prepravu môžete využívať spolu s ďalšími HOPIN službami na

jednu faktúru.



• ľubovoľné nastavenie záchytných adries / parkovísk / zastávok v meste 

i mimo neho

• variabilný čas objednania - kúpa lístka od 2 hodín až do 5 dní, pričom 

túto možnosť si môžete prispôsobiť

• podrobný rozpis jázd a počtu cestujúcich

• špeciálny prístup v admin rozhraní - možnosť vidieť všetky lístky a 

meniť nastavenia, prispôsobovať notifikačné správy, pridávať/rušiť lístky

• HOPIN služby sú hradené jednou faktúrou



Jedna faktúra

Ak využívate viaceré služby od 

HOPINu, zaplatíte iba raz a na 

jednu faktúru. Rozpis služieb si 

pritom môžete exportovať z 

nášho systému.

Rôzne vozidlá

K dispozícii máme viacero 

typov vozidiel s väčšou i 

menšou kapacitou. Výber je 

iba na vás.

Záchytné zastávky

V rámci kyvadlovej dopravy si 

môžete definovať ľubovoľné 

adresy ako záchytné 

zastávky/parkoviská, z ktorých 

zamestnancov vyzdvihneme.



Van 8 + 1

Minibus 19 + 1

Menší autobus 30 + 1

Veľký autobus 50 +



Je jedno, či potrebujete odvoz pre 10 alebo 100 zamestnancov.

Vozový park je škálovateľný podľa toho, koľko ľudí potrebujete

odviezť. Rovnako je to so štandardom i počtom vozidiel.

Prispôsobíme ich podľa danej príležitosti, každodenného využívania

alebo počtu zamestnancov.

Kyvadlovú dopravu nastavíme tak, aby vyhovovala potrebám vašich

zamestnancov. Potrebujete ich odviezť počas rannej špičky? Alebo

pri zmene smeny? Prípadne kedykoľvek počas dňa? Službu

prispôsobíme rôznym požiadavkám.



1) Kyvadlovú prepravu môžu využívať iba firemní klienti, ktorých

zamestnanci sú prihlásení v HOPIN aplikácii pod svojim firemným

účtom.

2) Po prihlásení do firemného účtu zamestnanci vidia možnosť zakúpenia

lístka na kyvadlovú dopravu – stačí sa kliknúť na možnosť „BUS LÍSTKY“.

3) Tak ako pri využívaní taxíka, zadajú štartovaciu a cieľovú zastávku. Tieto

zastávky sú preddefinované zamestnávateľom a zamestnanec si z nich

vyberie podľa toho, na ktorej záchytnej adrese chcú nastúpiť/vystúpiť.

4) Po výbere adries jednoducho potvrdíte lístok, ktorého platnosť sa

aktivuje.

5) Získate elektronický lístok vo forme QR kódu, ktorý vodič pri nástupe do

vozidla skontroluje.
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