
Oferta dla Firm

Szanowni Państwo!

Jeśli kiedykolwiek braliście państwo fakturę za przejazd, taksówką to ta oferta jest 
dla Was

EURO TAXI (2.0 zł/km) jest profesjonalną firmą taksówkową działającą
na stołecznym rynku od 1991 roku. Naszym celem jest kompetentna,
profesjonalna i rzetelna obsługa Klientów przez 24 godziny na dobę.
Aktualnie dysponujemy flotą blisko 500 aut
Wszystkie nasze samochody są wyposażone w klimatyzację i terminale 
do płatności kartami bankowymi. Wszystkie samochody maja 
przegrody chroniące pasażerów w związku z Covid 19. W każdym 
samochodzie jest środek dezynfekujący. Szczególną wagę 
przywiązujemy do bezpieczeństwa sanitarnego.

Zlecacie  nam przejazd a my zajmiemy się resztą. Wystawimy zbiorczą
fakturę za miesiąc. Wyślemy ja mailem. Płacicie państwo tylko wtedy
gdy są przejazdy ! Nie ma kosztów stałych ! 

EURO TAXI prowadzi kompleksową, bezgotówkową obsługę firm.
Elektroniczny  system  rozliczeń  pozwala  śledzić  koszty  i  samodzielnie
nimi zarządzać.

                               



                                                                                              

Do  Państwa  dyspozycji  jest  intuicyjny  panel  klienta,  który  pozwala
dowolnie  konfigurować  koszty  i  kontrolować  przejazdy.  Jest  to
najbardziej  zaawansowany  system  na  rynku.  Wszystkie  przejazdy  są
rejestrowane on-line. Sami możecie Państwo nadawać uprawnienia i
je ograniczać, a co najważniejsze nie potrzebne są do tego żadne
dokumenty papierowe.



                                                                                     
                                                                                            
    Zamówienia można składać poprzez nasz, czynny cała dobę call
center  lub przez aplikację EuroTaxi Warszawa dostępną w sklepie Play
lub  App  Store.  Instalując  ja  na  telefonie  do  przejazdów
bezgotówkowych  system  sam  uzupełni  wszystkie  niezbędne  dane.
Wystarczy kliknąć i zamówić przejazd.                        

                               

                                   

Do tej pory zaufało nam ponad 600 firm na terenie całej Polski między
innymi:  Lux  Med,  Auchan Polska,  Castorama  Polska,  OBI  Carrefour
Polska, Bank Millenium, TVP, PKP Energetyka i wiele innych.



Nawiązując współpracę z Euro Taxi zyskują Państwo:

•niskie stawki na przejazdy  tylko 2.0 zł za kilometr   ( od tej ceny 
udzielamy atrakcyjny rabat )
•rozliczenia jedną fakturą zbiorczą z odroczonym terminem 
płatności;
•intuicyjny panel Klienta do zarządzania 
przejazdami; 
•bezpłatne narzędzia do rozliczeń (karty Klienta, bony jednorazowe,
identyfikacja Klienta po numerze telefonu)
•aplikacja mobilna z opcją wyceny kursu
 Telefon czynny całą dobę (19 662, 19 666, 22 8222222, 22 6222222),

Dla naszych klientów bezgotówkowych oferujemy możliwość kursów 
stałych z wyliczoną ryczałtową kwotą.

Więcej informacji chętnie udzielimy pod nr. telefonu 660660700
Zapraszamy do współpracy
Zespól Euro Taxi



                                                                               

                                   CENNIK USŁUG NETTO

-TARYFA 1 w dni powszednie w godz. 6.00-22.00 2.00 zł

- TARYFA 2 w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz 3,00 zł
w niedziele i święta w ciągu całej doby

- TARYFA 3 przy wyjazdach poza granice 1 strefy w dni 4,00 zł
powszednie w godz. 6.00-22.00

- TARYFA 4 przy wyjazdach poza granice 1 strefy 6,00 zł
w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz
w niedziele i święta w ciągu całej doby

- opłata początkowa 8,00 zł
- opłata za 1 godz. postoju (wszystkie taryfy) 40,00 zł

- przesyłki kurierskie
- odebranie przesyłki z dworca
- podstawienie samochodu typu kombi
- podstawienie samochodu typu minibus
- podstawienie taxi bagażowego
- wynajęcie limuzyny - 1 godzina
- odprowadzenie samochodu
* do cen przy obsłudze bezgotówkowej  
doliczamy 8% VAT




