KØR MED TAXA SYD
- OG FÅ EN GOD OPLEVELSE

VI DÆKKER
HELE FYN, FREDERICIA OG KOLDING

Uanset om du er på Fyn, i Fredericia eller Kolding og har brug for en taxa, kan du være sikker på, at
Taxa Syd vil håndtere din bestilling sikkert og effektivt, så du er garanteret en god oplevelse. Taxa
Syd er et samarbejde omkring driften af en fælles bestillingscentral for alle taxaer på Fyn, Fredericia
og Kolding. Bestillingscentralen ligger i Odense, og her behandles bestillingerne af yderst erfarent og
dygtigt personale, som effektivt sørger for, at du får en god oplevelse, når du har brug for en taxa.

VOGNENS VIGTIGSTE
VÆRKTØJ...
Taxa Syd og andre visionære taxiselskaber
i Norden kører med Frogne BRIDGE

Finn Frogne A/S
Ishøj Søndergade 19
DK-2635 Ishøj
Telefon: 43 32 77 33
info@frogne.dk
www.frogne.dk

TAXA SYD APP
— BESTIL TAXA VIA VORES APP, OG SPRING KØEN OVER
Med Taxa Syds app kan du bestille taxa via din smartphone. Der er flere fordele ved at bruge vores bestillings-app. Du bliver eksempelvis prioriteret først og springer køen over. Du behøver heller ikke spekulere
på, hvilken gade du står på. Via GPS´en i din telefon kan chaufføren altid finde frem til dig. Desuden kan
du følge din bestilte taxa og se, hvornår den er hos dig. Du har også mulighed for betale for turen inden
påstigning og få en fast pris på turen, ligesom det er muligt at lave en bestilling 24 timer frem i tiden.

INTERNETBOOKING
− GØR DET NEMT FOR
DINE GÆSTER

UNG TAXA
− KOM SIKKERT HJEM
Ung Taxa er et tilbud til forældre,
der gerne vil sikre sig, at deres
barn kommer sikkert hjem.
Dit barn får sit eget kort til bestilling
og betaling af taxaen. Til kortet er
knyttet et nummer til centralen,
så barnet hurtigt kan komme
igennem, springe køen over og
blive kørt hjem. Forældrene kan
vælge at få tilsendt en sms, når
barnet er kommet sikkert frem.
Kortet er et optankningskort,
og der kan når som helst sættes
penge ind. Skulle der være blot en
krone tilbage på saldoen, kører vi
dit barn alligevel.

Hoteller og kursuscentre har brug
for nem adgang til taxacentralen,
når gæster har brug for at
blive kørt. Vi installerer et link
i receptionen, så personalet
nemt og hurtigt kan bestille en
taxa. Kontakt Taxa Syd for mere
information.

PENSIONISTKORT
− DET SKAL VÆRE
NEMT AT KOMME HJEM
Er du pensionist, kan du med et
pensionistkort nemt komme rundt
med taxa. Du skal blot have dit
kort med på køreturen. En gang
om måneden gør vi dit forbrug op
og sender dig en samlet regning.

Reparation og service af alle bilmærker
Vi reparerer og servicerer alle biler - uanset mærke, model og årgang.
Du beholder naturligvis fabriksgarantien, når du får din bil serviceret hos Lange Jørgensen.

Har du problemer med din dieselbil, står vores hold af teknikere klar til at hjælpe.
Som det eneste Bosch Diesel Center på Fyn har vi stor ekspertise med fejlfinding og reparation af dieselbiler.

Ove Gjeddes Vej 14 • 5220 Odense SØ • 66 15 88 88

www.langejorgensen.dk

Ove Gjeddes Vej 16
5220 Odense SØ

TELEFONTIDER
ADMINISTRATION
Mandag - torsdag kl. 10.00 - 14.00
Fredag kl. 10.00 - 13.00
Tlf.: 66 15 44 15
Mail: info@taxasyd.dk

www.taxasyd.dk

Odense afd. Tlf.: 6615 8555
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BEIERHOLM ER
MEDLEM AF RSM
INTERNATIONAL

STATSAUTORISERET
REVISIONSPARTNERSELSKAB

• 0942 • www.jsdanmark.dk

ÅBNINGSTIDER
ADMINISTRATION
Mandag - torsdag kl. 9.00 - 15.00
Fredag kl. 9.00 - 13.00

