UUDEN TAKSIYRITTÄJÄN OPAS
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Taksi Tampereen toimialueeseen kuuluu Tampereen lisäksi
Pirkkala, Kangasala, Lempäälä, Nokia ja Ylöjärvi. Olemme
Pirkanmaan suurin taksialan toimija. Olemme täysin suomalainen osakasyrittäjiemme omistama yritys. Yritys on perustettu
1990. Hoidamme vuosittain noin 2 milj taksikuljetusta sekä
vastaanotamme noin 1 milj puhelua. Korkea laatu ja luotettavuus
ovat toimintamme peruspilareita. Lue lisää www.taksitampere.fi

Mitä tarjoamme?

• Taksi Tampereella voit olla mukana joko ns. vuokralaisena
tai osakkaana (omistajana). Osakkeita myyvät muut
osakkeenomistajat, ei Tampereen Aluetaksi Oy.
• Vahva Taksi Tampereen brändi tukee yrityksesi toimintaa.
• Yrittäjän oma tarve markkinointiin on pieni, Taksi Tampere
hoitaa mainonnan, markkinoinnin ja viestinnän.
• Pyrimme viestinnällä vahvasti ohjaamaan asiakkaita valitsemaan
tutun ja turvallisen Taksi Tampereen auton.
• Tilausvälitysjärjestelmä ja tuki sille.
• Tilausten välitys ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.
• Asiakaspalvelu ja neuvonta sekä nettisivuillamme tietopankki 		
yrittäjille ja kuljettajille.
• Mobiilisovellus ja muut tulevaisuuden tilaamisen vaihtoehdot.
• Valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset asiakassopimukset. 			
Osa asiakassopimuksista esim. Kela vaatii erillisen sopimuksen. 		
Lue lisää Kela-yrittäjyydestä ja kustannuksista nettisivuiltamme 		

https://www.taksitampere.fi/kela-kuljetukset-pirkanmaalla-ja-kanta-hameessa/

• Taksitarkastajatoiminta.
• Tarjontaamme kuuluu
kuljettajakoulutus, jolla
perehdytämme kuljettajat
yritykseemme ja Taksi
Tampereen brändin
mukaiseen kuljettajatoimintaan. Lue lisää
koulutuksestamme

www.taksitampere.fi/kuljettajakoulutus.
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Mitä edellytämme?
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• Välitys- ja laatusopimuksemme noudattamista.
• Sinulla tulee olla taksiliikennelupa.
• Sinulla tulee olla taksinkuljettajan ajolupa tai sinulla tulee
olla kuljettaja, jolla on taksinkuljettajan ajolupa.
• Sinulla tulee olla Tampereen Aluetaksin ID-numero tai kuljettajallasi
tulee olla Tampereen Aluetaksin ID-numero.
ID-numeron saa käymällä koulutuksemme.
• Yritys täyttää tilaajavastuu.fi vaatimukset.
• Autossasi tulee olla alkolukko.
• Auton päästöluokitus tulee olla Euro 6.
• Auton tulee olla musta tai valkoinen.

Mitä maksaa?

• Liittymismaksu on 4000 € +alv. / auto. Yhtiömuodon muutoksen
yhteydessä maksu on 1.475 € +alv. Mahdollisen liiketoimintakaupan 		
yhteydessä peritään normaali maksu 4.000 € +alv. Mikäli osakeyhtiö
vaihtaa omistajaa, silloin liittymismaksua ei peritä.
• Kuukausimaksu osakkaalle on 210 € +alv., vuokralaisille 315 € +alv.
• Tilausvälityslaitteiden hinta koostuu laitemaksusta 2200 € + alv.,
lisenssimaksusta 1260 € + alv. (Nämä maksut ovat kertamaksuja laitetta
hankittaessa) sekä ylläpitomaksusta 40 € + alv. / kk.

Mikäli kiinnostuit asiasta, niin ota yhteys
Tampereen Aluetaksi Oy, p. 010 4765 600
tai info@taksitampere.fi

Tampereen Aluetaksi Oy
Sammon valtatie 7, 33530 Tampere
Puh. 010 4765 600
info@taksitampere.fi

taksitampere.fi

