OFERTA
dla Firm

Szanowni Państwo,
RadioTAXI ELMO jest największą korporacją w Puławach, od początku naszym celem było
stworzenie korporacji o nowym, wyższym standardzie współpracy z Pasażerami
indywidualnymi, jak i Firmami. Z dbałości właśnie o jakość usług pragniemy wyjść
naprzeciw Państwa oczekiwaniom spełniając postawione nam wymagania, jak i ciągle się
rozwijać wprowadzając nowe produkty.
Z tego też powodu RadioTAXI ELMO z dumą zostało partnerem Ogólnopolskiej Sieci TAXI
„TAXI POLSKA 19100” (www.taxipolska 19100.pl). Dzięki temu nasi Pasażerowie mają
szeroki dostęp do nowoczesnych produktów, do tej pory zarezerwowanych tylko dla dużych
miast.
Gorąco wierzymy, że Oferta, którą mamy przyjemność składać w Państwa ręce, zaspokoi
nawet najbardziej wygórowane potrzeby, związane z szybkim i sprawnym przemieszczaniem.
Nasz dogodny system rozliczeń bezgotówkowych, będący wypadkową długoletniego
doświadczenia i zaangażowania najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych,
z pewnością ułatwi Państwu etap naszych wspólnych rozliczeń.
W przypadku jakichkolwiek krytycznych uwag ze strony naszych Klientów, podejmujemy
natychmiastowe działania zmierzające do wyjaśnienia i naprawy sytuacji . Wszelkie sugestie
z Państwa strony stanowią dla nas cenny materiał do przemyśleń i są motorem do ciągłego
doskonalenia naszej usługi.
Zaufało nam wiele Instytucji, których listy referencyjne znajdziecie Państwo w dalszej części
Oferty.
Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo dołączyć do szacownego grona naszych Stałych
Klientów. Łączymy wyrazy szacunku i zapraszamy do współpracy.
Zespół
RadioTAXI ELMO

Usługi RadioTAXI ELMO

RadioTAXI ELMO świadczy usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób i/lub towaru. Nasza
Oferta skierowana jest do Klientów Indywidualnych, Klientów Biznesowych, firm, instytucji
państwowych i wszelkich podmiotów gospodarczych lub prawnych.
Dysponujemy flotą samochodów osobowych, VANów i samochodów dostawczych oraz
samochody ELMO Business Class.
Nasze usługi wykonujemy na terenie Puław, jesteśmy jednak przygotowani także do realizacji
kursów dalszych.

Proponujemy Państwu szerokie spektrum możliwości wyboru i scharakteryzowania konkretnej
usługi według indywidualnych potrzeb:
-przewóz Pracowników
-transfer Gości z lotniska lub dworca:
-osobisty odbiór gościa z hali dworca z identyfikacją
-osobisty odbiór gościa z hali przylotów z identyfikacją
-przejazdy okolicznościowe
(śluby, konferencje, zjazdy)
-podstawienie ELMO Business Class
-podstawienie samochodu typu kombi
-podstawienie samochodu typu VAN 6+1
-podstawienie samochodu typu VAN 8+1
-przewiezienie przesyłki
-odpalenie samochodu z kabli
-usługa „Taxi dla Najmłodszych”
-odprowadzenie samochodu z kierowcą
-przewożenie zwierząt
-usługa „Zakupy z dostawą do domu”
-podstawienie bagażówki
-inne, nietypowe usługi

Specjalizujemy się w bezgotówkowym systemie rozliczeń, z którego korzysta już kilka firm
i instytucji. Ponadto, w ramach TAXIPOLSKA 19100 wiąże nas umowa handlowa
z rekomendowanymi przez nas korporacjami taksówkowymi w innych miastach, co w przypadku
korzystania z systemu rozliczeń bezgotówkowych, gwarantuje naszym Pasażerom dostępność
naszej usługi na terenie największych miast w Polsce.

Nasze samochody:

W swojej ofercie posiadamy szeroką
gamę samochodów osobowych typu:
- sedan
- hatchback
- kombi
- VAN 6 +1
- VAN 8 + 1, który jest idealnym rozwiązaniem,
dla większej grupy Osób wybierających się np.
na lotnisko, wesele, bądź w podróż służbową.

Nasza flota to również samochody dla Pasażerów klasy Business, są to samochody o wyższym
standardzie i komforcie podróży. Kierowcę klasy
Business cechuje wysoka kultura osobista, która
daje odczuć pasażerowi, że podróżuje
z przewoźnikiem na bardzo wysokim poziomie.
W ramach ELMO business class zapewniamy m.in.:
-transfer Pracowników i Gości na lotniska,
-osobisty odbiór Gości z lotnisk z identyfikacją.

Posiadamy również samochody ciężarowe
o ładowności do 1,5 T.

System rozliczeń bezgotówkowych – Oferta dla firm

RadioTAXI ELMO - jako jedyna korporacja zrzeszająca taksówkarzy w Puławach –
zaczęła wdrażać innowacyjny system płatności i kontroli wydatków ELMO CARD.
Pozwala on efektywnie zarządzać transakcjami bezgotówkowymi, dzięki czemu klient ogranicza
do minimum czas poświęcany na rozliczenia przejazdów z RadioTAXI ELMO, a w razie potrzeby
ma dostęp do dokładnych statystyk. ELMO CARD został oparty na rewolucyjnym rozwiązaniu
zastosowania w praktyce systemu TAXIpay. Dzięki niemu - z każdego miejsca na świecie – bardzo
łatwo można zarządzać przejazdami poszczególnych pracowników firmy. Wystarczy połączenie
z Internetem, aby bezpiecznie oraz szybko uzyskać szczegółowe informacje o intensywności
kursów, ich koszcie itp. Dostępne w każdej chwili raporty oraz zestawienia pomogą kontrolować
wydatki firmy, dzięki czemu korzystanie z usług TAXI będzie jeszcze tańsze.

System ELMO CARD pozwala na:
- stały dostęp on-line do konta firmy,
- zwiększanie lub zmniejszanie limitów
na poszczególnych Kartach Bezgotówkowych,
- nakładanie blokady na wybrane Karty,
- likwidację blokady,
- monitorowanie na bieżąco informacji
o poszczególnych transakcjach.
ELMO CARD to także jedna, zbiorcza faktura
uwzględniająca wszystkie kursy wystawiana na
koniec miesiąca rozliczeniowego.
ELMO CARD to minimum formalności i maksimum
wydajności w zarządzaniu wydatkami firmy.
Oszczędność czasu oraz szybki dostęp do statystyk
podróży pracowników pozwalają w łatwy sposób
wykrywać związane z nimi nieprawidłowości.
Jest to rozwiązanie, z którego z powodzeniem
korzysta już wielu przedsiębiorców, a które teraz dostępne jest w ofercie RadioTAXI ELMO.

Gwarantujemy bezpieczeństwo w dostępie do danych firmowych i osobowych.

Karta Bezgotówkowa ELMO CARD
Karty Bezgotówkowe RadioTAXI ELMO to karty magnetyczne, aktywowane w systemie rozliczeń
bezgotówkowych. Dzięki temu można zapisać na nich wszystkie informacje, których zażyczy sobie
Zleceniodawca. Dane te mogą być na bieżąco modyfikowane przez Zleceniodawcę, np.:

- nazwa firmy
- nazwa działu
- imię i nazwisko pracownika
- identyfikator
- miejsce powstawania kosztów (dział firmy)
- limit finansowy

Kupon JKE
Kupon JKE to Jednorazowy Kupon ELMO. Posiada te same
właściwości co Karta Bezgotówkowa i przeznaczony jest do
jednorazowego wykorzystania.Można go używać w przypadkach
nadzwyczajnych, jednorazowych.
Pasażer okazujący kupon JKE musi jedynie wpisać na nim swoje
imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy lub działu) i wręczyć
go kierowcy po zakończonym kursie.

Jednorazowa Usługa Bezgotówkowa
RadioTAXI ELMO proponuje bezgotówkową realizację zleceń dla Klientów , którzy nie zawarli z
nami stałej Umowy Współpracy i nie posiadają Kart Bezgotówkowych RadioTAXI ELMO ani
Kuponów JKE. W takim przypadku usługa może być wykonana na podstawie Umowy
Jednorazowej i złożonego pisemnie Zamówienia (dotyczy tylko Firm ). Dowodem przejazdu jest
wówczas voucher wystawiony przez kierowcę.

Oczywiście Karta Bezgotówkowa ELMO CARD jest honorowana w całej sieci
TAXI POLSKA 19 100.

RadioTAXI ELMO przyjacielem Dzieci

Nie możemy nie wspomnieć również o tym, że jako jedyna korporacja taxi w Puławach
podęliśmy współpracę ze wszystkimi puławskimi przedszkolami i zapewniamy całkowicie
bezpłatny przewóz Dzieci.
Również jako jedyni wprowadziliśmy usługę
„taxi dla Najmłodszych” , dzięki czemu
zaufało nam już kilkunastu Rodziców
powierzając nam swoje Pociechy w drodze
do szkoły.

Równocześnie jako Puławska korporacja utożsamiamy się z naszym Miastem i bardzo chętnie
włączamy się w ważne inicjatywy dla Mieszkańców Puław, np. :
- jesteśmy partnerem Urzędu Miasta Puław w projekcie
„Duża Puławska Rodzina”
- pomagamy bezpłatnie POK „DOM CHEMIKA” podczas
organizowania różnych imprez plenerowych,
- wspieramy odbywającą się w Puławach,
ogólnopolską akcję krwiodawstwa „motoserce”
- współpracujemy z Radiem Puławy24 w celu poprawy
Bezpieczeństwa na Puławskich drogach.

Taksówkę w RadioTAXI ELMO można zamówić na kilka
sposobów, w zależności od indywidualnych potrzeb i sytuacji:
Telefonicznie pod nr 81 887 30 40
Telefonicznie pod bezpłatnym nr 800 1 19664
Telefonicznie pod ogólnopolskim nr 81 19100

naviTAXI – bezpłatna aplikacja do zamawiania TAXI, praktycznie
w każdym dużym mieście Polsce.
( do pobrania na www.taxipolska19100.pl/navi-taxi).

TAXIkiosk - bezpłatna aplikacja dedykowana zarówno
klientom indywidualnym, jak i sekretariatom.
To najwygodniejsze narzędzie do zamawiania taksówki on-line
(więcej na www.taxipolska19100.pl/taxi-kiosk)

Nasi Partnerzy Ogólnopolskiej Sieci Taxi


 Warszawa (ELE Taxi)
 Łódź (Tele Taxi)
 Kraków (Radio Taxi Barbakan)
 Katowice (MPT Taxi)
 Poznań (Euro Taxi)
 Gdańsk (Hallo Taxi)
 Wrocław (Mini Taxi)
 Olsztyn ( MPT Radio Taxi)
 Szczecin (Taxi4You)
 Lublin (Ale Taxi)
 Kołobrzeg (Radmor Taxi)
 Białystok (Jaga Taxi, Kolor)
 Bydgoszcz (Taxi MPT Łuczniczka)
 Rzeszów (Radio Taxi 19191)
 Gorzów Wielkopolski (ES-KA Taxi)
 Kielce (MPT Tele Taxi)
 Zakopane (Taxi Giewont)
 Bielsko Biała (Radio Taxi Jedynki)
 Chełm (Radio Taxi Fino Chełm)
 Koszalin (Radmor Taxi Koszalin)
 Opole (Radio Taxi 919)
 Płock (Radio Taxi Eska)
 Puławy (RadioTAXI ELMO)
 Wieliczka (Tele Taxi Wieliczka)
 Zamość (Tele Taxi Zamość)
 Łomża (Taxi MPT)

DLA KAŻDEGO Z MIAST OBOWIĄZUJE JEDEN NUMER TELEFONU –
19 100

Cenniki i taryfy
Cennik podstawowy
przewóz osób
Opłata początkowa**

7,50 zł

Opłata za 1 km jazdy w I taryfie

2,00 zł

Opłata za 1 km jazdy w II taryfie

3,00 zł

Opłata za 1 km jazdy w III taryfie

4,00 zł

Opłata za 1 km jazdy w IV taryfie

6,00 zł

Opłata za godzinę postoju

40,00 zł

Przesyłka kurierska w granicach strefy 1*

15,00 zł

Taryfa I
Obowiązuje w dni powszednie w godzinach 6:00 – 22:00
Taryfa II (nocna)
Obowiązuje w dni powszednie w godzinach 22:00 – 6:00 oraz w niedziele i święta przez całą dobę
Taryfa III
Obowiązuje przy wyjazdach poza granicę strefy 1*, bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do
strefy 1, w dni powszednie w godzinach 6:00 – 22:00
Taryfa IV
Obowiązuje przy wyjazdach poza granicę strefy 1, bez wykorzystania kursu w kierunku powrotnym do
strefy 1, w dni powszednie w godzinach 22:00 – 6:00 oraz w niedziele i święta przez całą dobę.
* strefa 1 – granice administracyjne Puław, Góra Puławska i teren Z.A. Puławy
** do opłaty poczatkowej zalicza się też pierwszy przejechany kilometr.

Oczywiście, w każdej chwili jesteśmy gotowi spotkać się z Państwem osobiście, aby w pełni
zaprezentować szczegóły oferty oraz naszą korporację.

Zapraszamy do współpracy

