Erhvervslivets foretrukne taxiselskab

www.taxa.dk

Over 3.000 erhvervskunder, både store
og små, har allerede valgt TAXA 4x35
som professionel samarbejdspartner

Bedste fremkørselstid og
professionelle chauffører
Siden 1909 har TAXA 4x35 været en fast del af bybilledet
i København og omegn, og med 15.000 daglige ture inden
for både privat og erhvervskørsel, handicap-, læge- og
skolekørsel er vi også en fast del af mange passagerers
hverdag. Vores døgnbemandede kundecenter står klar til
at servicere dig på alle tidspunkter.
Vi er hovedstadens største taxiselskab og råder over en
vognpark på knap 800 vogne ejet af selvstændige lokale
vognmænd, og vi er desuden den største udbyder af 5-8personers storvogne. Alle vores vogne har gratis WIFI,
som især benyttes af udenlandske kunder.
Hos TAXA 4x35 ved vi, at tid er en vigtig faktor for vores
kunder, og derfor er vi stolte af at kunne opretholde
branchens bedste fremkørselstid. Som erhvervskunde
hos TAXA 4x35 vil du blive transporteret fra A til B i en
elegant og reklamefri profileret vogn med en profilklædt
fører bag rettet.
Service og kvalitet er nøgleordene i vores virksomhed.

Københavns hurtigste fremkørselstid på
gns. 5 min. — det er hurtigere end Politiet

Danmarks digitale taxiselskab
TAXA 4x35 vil gerne være branchens
digitale first-mover, og vi tilbyder en bred
vifte af digitale bestillingsmuligheder, som
lever op til dine forventninger om nem og
hurtig betjening. Og så springer du telefonkøen over.
Som erhvervskunde får du adgang til vores
gratis og brugervenlige online bookingsystem, taxa.nu, hvor du nemt kan bestille
med få klik. Systemet giver dig også en
samlet oversigt over taxibestillinger.

Her kan du følge din vogn på kortet og få
tilsendt en kvittering på mail, når turen
er afsluttet.
Begge bestillingsmuligheder gør, at du
og din virksomhed slipper for betaling i
vognen og gør den daglige administration
af taxikørsel meget lettere!
Vores salgsafdeling står klar til at servicere dig og hjælpe med opsætning, så du
nemt og hurtigt kan komme i gang med at
bestille digitalt.

Du kan også vælge at benytte vores TAXA
4x35 App til bestilling på din firmakonto.

Vores TAXA 4x35 App er Danmarks største
taxiapp med over 370.000 brugere!

Over 3.000 store og små virksomheder

TAXA 4x35
Rosenlunds Allé 8
2720 Vanløse

Sådan bliver du erhvervskunde:

Tlf. 35 35 35 35
salg@taxa.dk
www.taxa.dk

og organisationer har allerede valgt TAXA
4x35 — vil du med på vognen?

Send en mail til vores salgsafdeling på
salg@taxa.dk og book et personligt møde
eller en indledende snak over telefonen.
Begge dele er naturligvis uforpligtende.
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TAK TIL VORES SAMARBEJDSPARTNERE
Er du også træt af, at du ikke kan
kommunikere med rengøringspersonalet?
Så skift til ServiceKompagniet og opnå 25 års erfaring, modne,
voksne, selvtænkende og engagerede serviceteams, som
sætter en ære i deres arbejde, og hvor alle naturligvis taler og
forstår dansk!
50 % rabat på første måneds vederlag, eller rejsegavekort til
valgfri rejsearrangør på tilsvarende beløb.
Én årlig hovedrengøring uden beregning.
Løbende udarbejdelse af servicerapporter, som sikrer det
aftalte og den ønskede kvalitet.

LØSNINGER
DER FUNGERER

ServiceKompagniet udfører alle typer rengøring, vinduespolering og Facility Services i hele Danmark. Giv os 15-20 minutter
af din kostbare tid – vi medbringer 2 flasker vin og giver dig et
gratis og uforpligtende tilbud.

HOFFMANN FIRMATØJ ER
DIN PROFESSIONELLE
PARTNER I HVERDAGEN

Vi ved, at du bliver positivt overrasket over vores priser og
service. Er du en kvalitetsbevidst kunde?

… Så ring 70 26 26 86

www.servicekompagniet.eu

ULTIMATIVE
KOMMUNIKATIONSLØSNINGER
U-COM har samlet sit fokus på rådgivning, design, implementering, service og support på IP-telefoni og netværksløsninger
af flere typer. Vores fokus er altid kunden. Igennem dialog og
sparring omformer vi teknologi til brugervenligt interface, og
dermed sikrer vi beslutningstagerens rigtige valg.

Vi binder virksomhedens
kommunikation sammen

Rungstedvej 13
2970 Hørsholm
Vognmagervej 14
8800 Viborg
Sivlandvænget 27C, 1. sal
5260 Odense S
info@u-com.dk • www.u-com.dk

12861 • www.jsdanmark.dk

Kontakt for møde: salg@hoffmann-as.dk • Tlf.: 46 99 00 00

