
www.cfl.ro

CLICK pentru vizualizarea spotului video

https://www.youtube.com/watch?v=7yCqqRLcnNI


CĂLĂTORIM ÎN SIGURANȚĂ SPRE VIITOR 

DESPRE CONTINENTAL FAST LINE

SERVICII OFERITE

VALORILE COMPANIEI

FLOTA CONTINENTAL FAST LINE

SERVICII CONEXE

CIFRĂ AFACERI

CLIENȚI

KPI CALITATE URMĂRIȚI INTERN

REFERINȚE CLIENȚI 

VIITORUL CONTINENTAL FAST LINE

PARTENERII CONTINENTAL FAST LINE

ACOPERIREA CONTINENTAL FAST LINE

CONTACT

3

8

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



DESPRE CONTINENTAL FAST LINE

CONTINENTAL FAST LINE, compania declarată “Cel mai efficient operator de transport persoane în 
2019”, are la bază povestea unor tineri entuziaști care, în 2004, și-au îndeplinit visul de a lansa în 

România o alternativă calitativă, cu viziune, a tot ceea ce înseamnă mobilitate în siguranță. 

Totul pentru a oferi o experiență de călătorie calitativă  clienților noștri. 

Cui îi datorăm această reușită? Desigur, echipei noastre care face o misiune de onoare din a asigura 
satisfacția clienților și ne susține zi de zi în implementarea viziunii autonome, precum și clienților 

nostri care ne răsplătesc eforturile cu feedback pozitiv și cu recomandări.
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Misiunea noastră este să oferim soluții prin reducerea costurilor, 

transport ireprosabil, la preturi oneste
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Am investit în CALITATE și PROFESIONALISM și livrăm aceleași atribute clienților noștri.

Avem un parc auto nou, conform EURO 6, personal cu experiență, atent, fără istoric de accidente, autovehicule curate, atent 

îngrijite, suntem FLEXIBILI, PUNCTUALI și LOIALI.

Știm cât de importantă este siguranța pasagerilor și am investit în a fi alternativa ideală de pe piață în ceea ce privește 

transportul de persoane.    

Confirmarea întregii noastre activități de până acum este că suntem reprezentanții unuia dintre cele mai mari grupuri de 

transport în regim Premium Charter / Transport Angajati din Europa.  

Am investit într-o flotă de calitate, autovehicule noi cu norme EURO 6, personal cu experiență, am obținut certificarea în 

conformitate cu standardul internațional ISO 9001
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PROFESIONALISM
120 șoferi cu experiență
Zero accidente
Punctualitate

CONFORT & FLEXIBILITATE
Autohehicule de ultimă generație
Ofertă personalizată
Stație proprie distribuție carburanți

CALITATE
Sistem de coordonare a curselor
Asistență non-stop
Eficientizare costuri

DEZVOLTARE
Flotă sutovehicule Euro 6
Acoperire în extindere
Noi activități conexe
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TRANSPORT 
ANGAJATI

TRANSPORT 
INTERJUDETEAN

TRANSPORT 
TURISTIC 

OCAZIONAL

TRANSPORT LINIE 
INTERNATIONAL
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SERVICII OFERITE
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APRECIERI

Locul 1 - “ ROMANIAN PASSENGER TRANSPORT COMPANY OF THE 
YEAR 2019”.

CEL MAI EFICIENT OPERATOR DE TRANSPORT PERSOANE 2019

7 din Top 20 companii din România sunt clienții C F L

94% din clienți sunt mulțumiți de serviciile oferite

91 % ar recomanda CFL altor persoane.

VALORILE COMPANIEI

SIGURANȚĂ

0 accidente conform
statisticilor 
ARR, ISCTR, 

Poliția Rutieră.
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PARC AUTO NOU

Flotă de maximum 10 ani vechime 
cu capacitate între 6 și 100 locuri

Flota diversificată disponibilă 
în majoritatea zonelor din România

BENEFICII

Eficientizarea costurilor

Avantaje financiare și fiscale
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FLOTA CONTINENTAL FAST LINE

68 AUTOCARE 
Capacitate 42 – 70 locuri 

27 MICROBUZE
Capacitate 20 – 23 locuri

23 MINIBUS
Capacitate 26 – 32 locuri 

14 AUTOTURISME
Capacitate 7+1 si 8+1 locuri
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SERVICE PROPRIU

SPĂLĂTORIE PROPRIE

SERVICE MOBIL

ASISTENȚĂ NON-STOP

DISPECERAT 24 / 24H

STAȚIE PROPRIE DISTRIBUȚIE ȘI VÂNZARE CARBURANȚI

SERVICIU MONITORIZARE GPS PRIN PROGRAME DE ULTIMA GENERAȚIE

SERVICII CONEXE
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CIFRĂ AFACERI

2017
18 061 585 ron

EVOLUȚIE CIFRĂ DE AFACERI

2018
21 282 166 ron

2019
22 175 435 ron
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TOP 6 CLIENȚI
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KPI CALITATE URMĂRIȚI INTERN

CALITATEA 
SERVICIILOR

Certficare în conformitate cu 
standardul internațional ISO 

9001, premiată <Cel mai 
eficient operator de transport 
persoane în 2019>. Peste 100 

de autocare și microbuze, 
autovehicule noi, cu norme 

Euro 6, curate și îngrijite.

SIGURANȚĂ

Zero accidente în cei 16 ani de 
activitate. 

Acordăm atenție selecției șoferilor
și experienței acestora, pentru a 
transporta clienții în condiții de 

maximă siguranță.

PUNCTUALITATE

Sistem de coordonare a curselor, 
astfel încât ajungem la destinații în 

intervalul de timp stabilit. 
Atât pentru ca angajații companiilor 

să ajungă la timp la serviciu, cât și 
pentru călătorii curselor de turism 

ocazional, interjudetean sau de linie.

RESPONSABILITATE

Toate autovehiculele din parcul auto 
au norme de poluare Euro 6, 

reducând astfel la minimum gradul 
de impact asupra mediului 

înconjurător, precum și viitoarele 
condiții de călătorie din următorii 

ani. 
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REFERINȚE CLIENȚI 
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VIITORUL CONTINENTAL FAST LINE

Investim în perfecționarea activității și avem în plan să dezvoltăm oferta, spre noi zone din țară, incluzând noi activități 

conexe transportului de persoane, care să contribuie la sporirea eficienței și a nivelului serviciilor.

Considerăm că siguranța călătorilor este prioritatea numărul 1, astfel că este complet greșit și periculos obiceiul altor 

companii de a reduce calitatea serviciilor pentru a avea cel mai mic preț de pe piață. Acest obicei este extrem de 

dăunător și deloc constructiv pe termen lung.

Tocmai de aceea, prioritatea noastră este de a colabora corect, transparent și eficient.
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PARTENERII CONTINENTAL FAST LINE

19



ACOPERIRE CONTINENTAL FAST LINE
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CALITATE

FLEXIBITATE

LOIAILITATE

CONTACT

Tel: 0729 235 235
Email : inchirieri@cfl.ro

www.cfl.ro

mailto:inchirieri@cfl.ro

