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Prisistatymas 2015 
 

 

UAB "Voris" aktyviai ir sėkmingai dirba tarptautinių gabenimų srityje. 

Dirbdami laikomės principo, kad kiekvienas objektas jo savininkui yra ypatingos 

svarbos. Toks pat svarbus ir ypatingos reikšmės mums - kiekvienas mūsų 

aptarnaujamas klientas.. Patyrusi profesionalų komanda nuolat ieško sprendimų, 

kurie labiausiai tenkintų klientų lūkesčius.. 

Gabename įvairius krovinius tarptautiniais ir vietiniais maršrutais. Kroviniai gali 

būti daliniai ir pilnos apimties. 

 Krovinių gabenimas iš/į Vakarų ir Rytų Europą, Rusijos, Baltijos ir 

Skandinavijos šalis; 

 Krovinių pristatymas iš taško A, į tašką B numatytu laiku; 

 Smulkių, dalinių ir pilnos apimties krovinių gabenimas; 

 Krovinių pervežimas  Lietuvos ribose; 

 Nuolatos kontroliuojamas gabenimo procesas; 

 Tikslus informacijos pateikimas apie krovinio buvimo vietą. 
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Mikroautobusų ir autobusų nuoma 

Mes, UAB “ VORIS“, siūlome išsinuomoti keleivinius mikroautobusus ir autobusus. 

 Darbuotojų vežimas į darbo vietą ir iš jos 

 Išleistuvės, Bernvakariai, Mergvakariai 

 Šventės: Vestuvės, gimtadieniai, jubiliejai, krikštynos 

 Grupių vežimas į sporto renginius, poilsį, sąskrydį 

 Moksleivių vežimas į mokyklą, į pažintines keliones, į pramogų parkus 

 Specialūs užsakymai: laidotuvės, metinės 

Keleivinių mikroautobusų ir autobusų nuomos kaina su vairuotoju priklauso nuo: 

 Keleivių skaičiaus 

 Maršruto (kilometrų skaičiaus) 

Mes dirbame Jums.!!!!!! Skambinkite, rezervuokite paslaugas iš 

anksto. Tel. 8 623 87452 arba el. paštu info@voris.lt 

Mercedes-Benz, O 404 – 10R 

Sėdimų vietų skaičius: 32 

Autobuso privalumai: ABS, navigacinė sistema, 

kondicionierius, virtuvėlė, WC, šaldytuvas 

 

Mercedes-Benz, SPRINTER 

Sėdimų vietų skaičius: 17 

Autobuso privalumai: ABS, navigacinė sistema, 

kondicionierius. 

 

Mercedes-Benz, SPRINTER 

Sėdimų vietų skaičius: 16 

Autobuso privalumai: ABS, navigacinė sistema, 

kondicionierius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRALIUKŲ NUOMA, +37062387452 ALYTUS ! 

 

 

Aprašymas:  

Tipas: Dviašė su stabdžiais centrinės ašies priekaba- autovežis, ratai po platforma  

Paskirtis: Vieną automobilį vežti  

Visi mūsų nuomuojami traliukai yra nauji, arba keliu metų senumo, turi visus reikalingus 

dokumentus, draudimus, todėl su jais drąsiai galima važiuoti i visą Europą, taip pat 

Skandinavijos šalis, Angliją. Mūsų traliukai turi veikiančias užtraukimo gerves, taip pat 

duodami 4vnt specialūs diržai, automobilio tvirtinimui, NEMOKAMAI !  

Grąžinti traliuką galima bet kuriuo paros metu.! Reikalui esant rozetės adapteri duosime 

NEMOKAMAI visam traliuko nuomos laikotarpiui.  

Traliuko nuomos kainos sutartinės  

 

 

Susisiekite  

+37062387452  

+37067247506  

+37064614499  

Email: info@voris.lt www.  voris.lt Skype: voris.uab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


