palveluksessasi.
LUKSUSTA TARJOLLA.
Tarvitsetko VIP-tason kuljetuspalveluja Suomessa, Pohjoismaissa, Baltiassa tai muualla Euroopassa? Taksionen uusilla, ylellisesti varustetuilla Mercedes-Benz Prostyle ja Volkswagen tila-autoilla se
onnistuu!
Rentoudu...
Viihtyisästi sisustetuissa autoissamme on monipuolinen varustelu. Mukavat istuimet hyvin äänieristetyssä matkustamossa tarjoavat mahdollisuuden rentoutumiseen päivän lehtien, TV-ohjelman, DVD-viihteen
tai musiikin parissa.

...tai työskentele.
Nykyaikainen AV-tekniikka
mahdollistaa matka-ajan
hyödyntämisen työskentelyyn tai kokouksen pitämiseen.
Tilauksesta
hankimme
myös haluamanne tarjoilut bussimatkan ajaksi.
Työporukka vai koko suku?
Meiltä löytyy tila-autoja aina 9-paikkaisesta
16-paikkaiseen pikkubussiin.
Tilauksesta on saatavana myös isoja 54-paikkaisia linja-autoja suuremmille ryhmille.
	Lapsimatkustajia varten löytyvät myös lasten turvaistuimet.

TURISTI VAI VERY IMPORTANT PERSON?
Kauttamme järjestyvät myös kielitaitoiset oppaat erilaisille kiertoajeluille sekä luotettavat
turva-alan palvelut vaativimmillekin VIP-matkustajille.
	Kaikki automme ovat varustettu tummennetuilla laseilla.

MIHIN? MILLOIN? MITÄ REITTIÄ?
Kun alat suunnitella matkaa, ota yhteyttä.
Meiltä saat juuri tarpeitasi varten räätälöidyn
ratkaisun.

Palveluksessasi.
Kielitaitoiset ja luotettavat kuljettajamme sekä
laadukas kalustomme ovat käytettävissänne
24h kaikkina viikonpäivinä.

Mitä maksaa?
Esim. 16-paikkainen pikkubussi alk. 80 €/h tai
Hki-Tampere 320 €. Tarkemmat hintatiedot
www.taksione.com.

PYYDÄ TARJOUS.
Myyntipalvelumme palvelee
numerossa

Käytössämme on myös
Finvoice-verkkolaskutus.

tai sähköpostitse
myyntipalvelu@taksione.com

0100-84424

TERVETULOA KYYTIIN!

Tilataksien ykkönen

at your service.
luxury for you.
Do you need high-quality transportation services in Finland, the Nordic or Baltic countries, or elsewhere in Europe? Our new luxuriously equipped Mercedes-Benz Prostyle and Volkswagen minibuses
are just for you.
relax or work.
Enjoy our comfortable seats and relax in the cosy,
soundproof cabin. We offer the latest newspapers
as well as TV, DVD and music players for your entertainment.
Make the most of your
travelling time by holding meetings or working with your laptop.
Our minibuses have all
the required AV equipment.
Also ask for catering
services for refreshments and snacks of
your choice.
business or pleasure?
Our fleet includes minibuses with 9 up to 16
seats. Larger buses with up to 54 seats are
also available upon request. We can also arrange to have safety seats for children.

a tourist or a v.i.p.?
We arrange guided sightseeing tours as well
as reliable security services for the most demanding V.I.P. customers. All of our vehicles
are equipped with tinted windows for privacy.

when? where? how?
When you need transportation just give us a
call and we will customise our services according to your needs.

at your service.
Our reliable and experienced chauffeurs and
our high-quality fleet are at your service
24/7.

how much?
For example: a 16-seat minibus from 80
€/h or from Helsinki to Tampere 320 €. For
further information see our website www.
taksione.com

ask for more.
Contact us by phone

Major credit cards accepted. We also operate with Finvoice.

+358 50 545 5454
or by email
info@taksione.com

welcome aboard!

AT YOUR SERVICE

