
  



-SOVELLUKSEN 
KÄYTTÖOHJE 
Lataa sovellus puhelimeesi Google tai Apple -sovelluskaupasta. 
 

ALOITUSNÄKYMÄ 
Sovellus on nyt valmis 
käytettäväksi ja tilauksen tekoon. 

1. Päävalikko 
Varaukset, maksutavat, tipit, 
etukoodit, lisää yritystili, suosikit, 
ota yhteyttä, tietoa meistä 

2. Nouto-osoite 
Sovellus paikantaa sijaintisi 
automaattisesti ja määrittää sitä 
vastaavan katuosoitteen 
kuljettajalle. Osoitetiedot eivät 
välttämättä aina ole tarkkoja, joten 
muistathan lisätä mahdolliset 

tarkentavat tiedot osoitteesta 

 TILAUSNÄKYMÄ 
Näyttää, mikä on lähin vapaana oleva 
auto sekä kiinteän hinnan. Kiinteä 
hinta muodostuu alueen sekä kyydin 
pituuden mukaan. Mittari 
hinnastomme löydät osoitteesta 
www.taksitampere.fi/hinnat. 

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

2. Google Pay / Apple Pay 
Määrittelet maksutavan, jolla haluat 
maksaa. Sovellus tukee myös 
turvallisimpia Google Pay ja Apple Pay -

maksuvaihtoehtoja. Luottokortti maksaminenkin onnistuu sekä 
perinteinen ”Maksa Autossa”. 

kohtaan viestit. Voit tehdä 
osoitteestasi 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 
ennakoida matkaasi – annathan 
osoitteen kuljettajalle kuitenkin 
autossa. Sovelluksessa määränpään 
osoite tulee syöttää, mutta osoitteen 
ei tarvitse olla tarkka, vaan kohtaan 
voi syöttää esimerkiksi kaupungin tai 
kaupunginosan. 

3. Viesti 
Voit kirjoittaa esim. tarkentavia 
osoitteeseen 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 
vahvistamaan tilaustasi, vaan 
tilauksesi on nyt valmis. Tekemäsi 
tilaukset näkyvät etusivun kohdassa 
”varaukset”. 

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

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 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

Seuraavaksi sinulle aukeaa 
tämä näkymä 



 


