Polska Sieć Taxi
System PST jest nowoczesnym, wygodnym i elastycznym rozwiązaniem gwarantującym
możliwość bezgotówkowego korzystania z taksówek w całej Polsce, we wszystkich miastach
wojewódzkich.
Aby zamówić taksówkę, wystarczy wybrać numer telefonu 19 123, który działa bez numerów
kierunkowych w całej Polsce.

Inicjatorem projektu PST jest warszawska korporacja
Sawa Taxi posiadająca wieloletnie doświadczenie
w bezgotówkowej obsłudze klientów w całej Polsce.
System działa w Sawa Taxi już ponad 10 lat. Jest niezawodny i
opiera się na najnowszych rozwiązaniach IT.

Jak to działa?
Uprawniony do wykonania kursu pracownik, otrzymuje na telefon komórkowy sms
inicjujący z unikalnym kodem na przejazd taksówką taxiKOD,
Pracownik składa zamówienie standardowo: telefonicznie, przy użyciu aplikacji
na telefonie lub on-line,
W taksówce, po wykonanym kursie podaje kierowcy otrzymany wcześniej taxiKOD,
Kierowca komunikuje się z platformą rozliczeniową przez swój telefon,
podając taxiKOD i kwotę za kurs,
Następuje automatyczna akceptacja kursu i system przekazuje
potwierdzenie realizacji kursu w formie sms, które trafia
do kierowcy i pasażera,
Pasażer oprócz potwierdzenia (kwoty, daty, godziny, numeru transakcji
oraz numeru kierowcy) otrzyma również sms z kolejnym unikalnym
numerem taxiKOD.

Rozwiązania alternatywne
EKK (karta stała)
Karta EKK po zakończonym kursie
Jest przekazywana kierowcy, który przykłada
kartę do terminala, pojawia się informacja,
że transakcja została zrealizowana.
Kierowca oddaje kartę pasażerowi.

EKK (karta jednorazowa)
Karta EKK po zakończonym kursie
Jest przekazywana kierowcy, który przykłada kartę
do terminala, pojawia się informacja, że transakcja
została zrealizowana, oraz że karta zostaje zatrzymana
przez kierowcę. Karta staje się nieaktywna.

Po zalogowaniu się na stronie internetowej
www.sawataxi.com.pl
istnieje możliwość podglądu
wszystkich przejazdów.
Dzięki temu klient ma możliwość bieżącej
kontroli przejazdów.
Obsługujemy kilka tysięcy
renomowanych firm i instytucji.
Nasza siła tkwi nie tylko w 5000
taksówek w całej Polsce, którymi
dysponujemy, ale także w bardzo
dobrym systemie rozliczeń, który
dzięki kartom EKK i taxiKODom,
daje firmie niezawodne narzędzie
Kontroli przejazdów.

Miasta I korporacje PST
Zamawianie taksówek w całej Polsce pod jednym numerem telefonu 19 123
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Warszawa
Katowice
Kraków
Poznań
Wrocław
Gdańsk, Gdynia, Sopot
Łódź
Szczecin
Olsztyn
Lublin
Rzeszów
Zielona Góra
Opole
Białystok
Bydgoszcz
Toruń
Kielce

Sawa Taxi
City Taxi Silesia
Wawel Taxi
Lux Taxi Poznań
Blues Taxi
Super Hallo Taxi
Green Cab Taxi
Mix Taxi Szczecin
Elf Taxi Olsztyn
Radio Taxi Czwórki
Super Radio Taxi Rzeszów
City Taxi Bis
Taxi Opolanie
Radio Taxi Komfort
Radio Taxi Zrzeszeni
Taxi Mercedes Toruń
Radio Taxi Alfa

Samochód Firmowy vs TAXI
Samochód firmowy

TAXI

Miesięczny koszt

( 79 000 zł netto )

Rata leasingu

2 291 zł netto

Brak

Koszty ubezpieczenia OC i AC

200 zł netto

Bark

Koszty paliwa

900 zł netto

Brak

Koszty utrzymania samochodu (np.
myjnia, płyn do spryskiwaczy)

150 zł netto

Brak

Koszty serwisu

250 zł netto

Brak

Koszty parkingowe w centrum
miasta, na dworcu czy na lotnisku

50 zł netto

Brak

Miesięczna utrata wartości
samochodu

1 050 zł netto

Brak

Koszty podróży TAXI

Brak

2 750 zł netto
(110 przejazdów w miesiącu – ok. 5
dziennie)

SUMA

4 891 zł netto

2 750 zł netto

Korzyści wynikające z systemu PST
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Korzystanie z usług taksówkowych w całej Polsce bez zbędnych formalności,
Jeden, ogólnopolski numer telefonu do zamawiania taksówek,
Sprawdzony i bezpieczny system rozliczeń ułatwiający identyfikację przejazdów z podziałem na miasta,
Rozliczenia i płatności raz w miesiącu oraz faktura VAT,
Specyfikacja przejazdów on-line na bieżąco oraz w formie zestawienia na koniec każdego miesiąca,
Tworzenie czytelnych zestawień ułatwiających pracę księgowości lub eksport danych do popularnych
programów księgowych,
Potwierdzenie sms po każdym wykonanym kursie,
Umowa nie generuje kosztów ani nie obliguje do minimalnej kwoty przejazdów miesięcznie,
Możliwość bieżącej analizy i kontroli kosztów,
Bezpłatna obsługa rozliczeń oraz opiekun klienta.
Zamawianie taksówek on-line oraz aplikacja mobilna do zamawiania w taxi w całej Polsce

Wszystkie powyższe usługi stanowią wartość dodaną naszej współpracy
i nie zwiększają Państwa kosztów – są bezpłatne.
Zapewniamy bezpieczeństwo przejazdów licencjonowanymi taksówkami, wysokiej klasy obsługę klienta
i precyzyjne rozliczenie. Oferujemy wysoki standard usług.
Michał Wilczkiewicz tel. kom.: 534-648-056
Prezes Zarządu Bogusław Chmielowski tel. kom.: 721-991-395
biuro@supertaxi9622.pl
Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Rzeszowie,
Al. Piłsudskiego 17, 35-074 Rzeszów
Tel./Fax: (17) 852-61-59

