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Trondheim Minibuss leverer person-
transport til bedrifter og grupper med 
behov for minibuss eller turbuss i 
Midt-Norge. Våre sjåfører har lang 
erfaring og er meget serviceinstilte. 
Punktlighet og profesjonalitet er en 
selvfølge.

Trondheim Minibuss er et selskap med 
erfarne sjåfører. Vi har god lokalkunn-
skap og setter vår ære i å levere kvalitet 
og punklighet. Selskapets minibuss ope-
rerer hovedsaklig i Midt-Norge, men  
kan selvfølgelig også kjøre lengre 
turer.
Bussen er moderne med høy 
standard samt 4G internett 
til fri bruk under turen. 
Enten dere skal på 
kurs, konfe-
ranser, 

seminar eller annet vil dere få en profesjo-
nell og presis turopplevelse med oss.
Vi kjører airport transfer på Trondheim Luft-
havn Værnes til svært konkurransedyktige 
priser. Vi kjører gjerne firmaer eller grupper 
på befaring, sightseeing, firmatur, vennetur, 
skitur, fjelltur, sykkeltur eller lignende. Skal 
vennegjengen eller jobben ut å reise, står 
vi gjerne til tjeneste med turbuss for hele 
turen, flyplasstransport, eller transport til tog 
eller buss.

Har dere venner eller familie som er 
funksjonhemmet har vi lang erfaring 
med handikaptransport og rullestoltran-
sport. Bussen er utstyrt med rullestol-
rampe og topp moderne sikringsutstyr 
hvis dette er ønskelig, og vi kan også 
tilby bagasjetilhenger om dere ønsker å 
ha med sykler, instrumenter eller andre 
ting som ikke vil få plass i minibussen.
Bussen tar 16 passasjerer.

Bagasjetilhenger
Har du behov for minibuss og skal ta med mye eller stor bagasje?
Vi har gleden av å kunne tilby leie av bagasjetilhenger som et tillegg til minibuss tjenesten. Er dere flere som skal reise med mange kolli, håndbagasje, bar-
nevogner, gitarer eller annet utstyr, kan Trondheim Minibuss tilby romslig, lukket bagasjetilhenger. Dette gjør at det ikke lenger er noen store begrensninger 
i hva dere kan ta med på turen. Skal dere på skitur, på spillejobb med instrumenter, ut og reise med mange eller store kolli, eller kanskje har behov for å ta 
med profileringsutstyr til messen eller konferansen, vil vår henger bidra til å gjøre turen enklere for dere


