Zasady ogólne
1. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego należy :
• Założyć sobie konto e-mail
• Założyć stronę internetowa na której będziesz podawał wszystkie dane
dotyczące działalności twojej firmy
• Należy również podjąć decyzję odnośnie wnioskowanego kredytu ponieważ
w naszej grze można rozpocząć budowę firmy od podstaw lub też na
początku kupić jakąś istniejącą firmę
• Wysokość kredytu – od 100 000pln do 10 000 000 pln
2. Wysyłamy wniosek o rejestracje firmy
3. W odpowiedzi dostaniemy KRS REGON NIP oraz plan spłaty kredytu
4. Teraz wysyłamy wniosek o wydanie licencji na przewozy autobusowe
5. Pojazdy kupujemy na różne sposoby
• Szukając oferty w Internecie i wysyłanie wypełnionej umowy ks z
wklejonym linkiem do oferty
• Zamawiając w komisie dowolny autobus
• Wybranie autobusu z oferty komisu
6. Pracownicy. Jeżeli nie masz pracowników przejętych poprzez kupienie firmy to
musisz pracowników zatrudnić . W tym celu na swoją stronę wstawiasz ogłoszenie
o naborze oraz jego treść wysyłasz do GK. W ciągu kilku dni GK przyśle Ci
wiadomość ilu i jakich pracowników się do Ciebie zgłosiło
7. Następnym krokiem jest planowanie tras. W celu uzyskania odległości korzystamy
z mapy internetowej np. mapy.google a w celu uzyskania aktualnych połączeń na
danej trasie korzystamy z portalu e-podróżnik.pl lub planów komunikacji danej
miejscowości. Jak już zaplanujemy trasę i napiszemy rozkład to ten rozkład wraz z
wnioskiem o rejestrację trasy wysyłamy do GK. On sprawdzi i podpisze nam
wniosek . Jak otrzymamy odpowiedz możemy rozpoczynać przewozy.
8. Przystanki. Jeżeli kupimy jakieś przedsiębiorstwo samochodowe to na wszystkie
przystanki wykazane w e-podróznik.pl mamy wjazd za darmo. Jeżeli nie ma
przystanku na tej stronie to musimy ten przystanek wybudować ( 500pln – słupek
przystankowy, 2500pln wiata ). Jeżeli nie kupiliśmy PK to możemy wjechać na
każdy za opłatą miesięczna 100pln na miesiąc ( w przypadku DA to 1000 pln )
9. Do 5 dnia każdego miesiąca wysyłamy sprawozdanie ze swojej działalnośći
10. W przypadkach nie objętych tymi zasadami decyduje GK

