
-SOVELLUKSEN 
KÄYTTÖÖNOTTO
Lataa sovellus puhelimeesi Google tai Apple  
-sovelluskaupasta. Avaa sovellus ja klikkaa ALOITA

1. Anna puhelinnumerosi, jotta sinut tun-
nistetaan palvelussa ja voimme lähettää 
sinulle tiedot kyydin saapumisesta. 

2. Vahvista puhelinnumerosi antamalla 
koodi, jonka sait tekstiviestillä.

Näin varmistamme, että antamassasi 
puhelinnumerossa ei tullut vahingossa 
kirjoitusvirheitä.

3. Antamallasi nimellä kuljettaja tunnistaa sinut, eikä 
anna taksia toiselle asiakkaalle.

4. Antamalla sähköpostin saat jokaisen kyydin kuitin 
kätevästi suoraan sähköpostiisi! 

Erityisen kätevää, kun maksat taksimatkasi suoraan 
sovelluksesta, joko luottokortilla tai Google Pay tai 
Apple Pay -palvelulla. Voit toki edelleen valita maksu-
tavaksi ”Maksa autossa”. Saat silti kätevästi matkas-
tasi kuitin suoraan sähköpostiisi.

Nyt olet antanut riittävät tiedot parhaan taksi-
kokemuksen saamiseksi. Hyvää matkaa! 
Vinkki: Voit tilata taksimatkan nyt rekisteröidyttyäsi 
myös webissä: www.taksitampere.fi/tilaa 



Lataa sovellus puhelimeesi Google tai Apple -sovelluskaupasta. 

ALOITUSNÄKYMÄ
Sovellus on nyt valmis käytettäväksi 
ja tilauksen tekoon.

1. Päävalikko
Varaukset, maksutavat, tipit, etukoo-
dit, lisää yritystili, suosikit, ota yhteyt-
tä, tietoa meistä
 
2. Nouto-osoite 
Sovellus paikantaa sijaintisi auto-
maattisesti ja määrittää sitä vastaa-
van katuosoitteen kuljettajalle. Osoite-
tiedot eivät välttämättä aina ole tark-
koja, joten muistathan lisätä mahdol-
liset tarkentavat tiedot osoitteesta 

kohtaan viestit. Voit tehdä osoittees-
tasi myös suosikin etusivun valikon 
kautta. Tätä varten varmista, että 
puhelimessasi on sijaintitiedot päällä 
ja sovelluksella on lupa käyttää niitä. 
 
3. Mihin mennään 
Kun annat määränpään osoitteen jo 
tilausvaiheessa voi kuljettaja enna-
koida matkaasi – annathan osoitteen 
kuljettajalle kuitenkin autossa. Sovel-
luksessa määränpään osoite tulee 
syöttää, mutta osoitteen ei tarvitse 
olla tarkka, vaan kohtaan voi syöttää 
esimerkiksi kaupungin tai kaupungin-
osan.

TILAUSNÄKYMÄ
Näyttää, mikä on lähin vapaana oleva 
auto sekä hinta-arvion. Huomioithan, 
että kyse on hinta-arviosta, joka pe-
rustuu matkan pituuteen, eikä huomi-
oi esimerkiksi hidasajoa.  
Hinnastomme löydät osoitteesta 
www.taksitampere.fi/hinnat.

1. Autotyyppi
Voit valita tarvitsemasi autotyypin, 
esimerkiksi tila-auto, jos teitä onkin 
useampi matkalla yhtäaikaa.

2. Google Pay / Apple Pay 
Määrittelet maksutavan, jolla haluat 
maksaa. Sovellus tukee myös tur-
vallisimpia Google Pay ja Apple Pay 
-maksuvaihtoehtoja. Luottokorttimak-
saminenkin onnistuu sekä perintei-
nen ”Maksa Autossa”.

3. Viesti
Voit kirjoittaa esim. tarkentavia osoit-
teeseen liittyviä tietoja.

4. Ennakko
Voit tehdä taksitilauksen ennakkoon 
tarvitsemallesi ajankohdalle.

5. Tilaa nyt
Kun tilauksesi on valmis paina ”Tilaa 
nyt”. Huomioithan, että sovellus ei 
pyydä sinua erikseen enää vahvis-
tamaan tilaustasi, vaan tilauksesi on 
nyt valmis. Tekemäsi tilaukset näkyvät 
etusivun kohdassa ”varaukset”.

Nopeimmillaan tilaat kyydin 
syöttämällä määränpään Mihin 
mennään -kenttään ja painamal-
la TILAA NYT -nappia.

Seuraavaksi sinulle 
aukeaa tämä näkymä

-SOVELLUKSEN 
KÄYTTÖOHJE

Voit lukea sovelluksesta lisää osoitteessa https://www.taksitampere.fi/palvelut/mobiilisovellus/.
Voit tehdä tilauksen myös web-tilaajasivun kautta www.taksitampere.fi/tilaa. 

Mikäli yrityksesi on Taksi Tampereen tiliasiakas tai sinulla on käytössäsi työnantajasi yritystili taksimatkojen 
maksamiseen, voit käyttää Taksi Tampere -sovellusta myös yritystiliasiakkaana. Valikosta valitset vain ”lisää 
yritystili”. Syötät yrityksesi tunnukset ja näin voit samalla sovelluksella käyttää sekä omaa henkilökohtaista 
tiliäsi että yritystiliä

Osoitetie 10, 33000...
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-YRITYSTILIN KÄYTTÖÖNOTTO 
MOBIILISOVELLUKSESSA
Voit ottaa Taksi Tampere -sovelluksen vain yritystilin käyttöön tai voit 
yhdistää yrityksesi tilin sovellukseen henkilökohtaisen tilin rinnalle.

Yhdistä tili henkilökohtaiseen tiliin

1. Avaa sovelluksen Menu vasemmasta yläkulmasta

2. Klikkaa Lisää Yritystili

3. Syötä tilin numero, klikkaa JATKA, valitse 
käyttämäsi tilin nimi alasvetovalikosta ja anna 
salasanasi.

Tilin numero on 8 merkkiä pitkä numerosarja. 
Sen sekä salasanasi saat Taksi Tampereelta 
tai yrityksesi tilin ylläpitäjältä.

4. Voit kätevästi vaihtaa henkilökohtaisen tai 
yrityksesi tilin välillä suoraan tilausnäkymästä!

Jos sinulla on vain yritystili käytössä, tätä  
valintaa ei näy.

Näin sinulla on kätevästi yrityksesi tili 
aina mukanasi. Hyvää matkaa! 


