Taxa Syd vil gerne være store i hele Danmark:
Vi vil gerne være store i hele Danmark, og vil gerne give stoltheden tilbage til branchen.
Taxa Syd har et godt landsdækkende samarbejde med alle de Taxi selskaber, som ikke er ejet af en
kapitalfonde.
Vi har også landsdækkende aftaler med f.eks. DanPilot.

Vi mangler vognmænd i København og Region Syddanmark

TILBUD TIL NYE VOGNMÆND I KØBENHAVN:
Fast driftsbidrag, der er ingen skjulte gebyr, og ingen binding ud over 6 måneders opsigelse.
Mulighed for at tegne forsikringer, og leasingaftaler. Dieselaftaler, telefonaftaler m.m. mulighed for at få
trukket fakturaer fra vognafregningerne.
Support/tilkald fra vores IT-Afdeling 24/7.
Vi sørger for opdatering og tilmelding til de kurser der er behov for.
Adgang til flere kunder igennem vores Taxa Syd APP.
Administration som er behjælpelig med næsten alt.
Hvis der er mere end 20 vognmænd i København som er tilmeldt vores Kørselskontor, så sørger vi for at
man får en bestyrelse, som er valgt af vognmændene i København, og som kommer til at have et tæt
samarbejde med ledelsen i Taxa Syd.

TILBUD TIL NYE VOGNMÆND I REGION SYDDANMARK:
Fast driftsbidrag, der er ingen skjulte gebyr, og ingen binding ud over 3 måneders opsigelse.
Hos os kan du forvente en omsætning på minimum DKK 100.000 pr. måned.
Mulighed for at tegne forsikringer, og leasingaftaler. Dieselaftaler, telefonaftaler m.m., mulighed for at få
trukket fakturaer fra vognafregningerne.
Support/tilkald fra vores IT-Afdeling 24/7.
Vi sørger for opdatering og tilmelding til de kurser der er behov for.
Adgang til flere kunder igennem vores Taxa Syd APP.
Administration som er behjælpelig med næsten alt.

Taxa Syd tilbyder:

Taxa Syd tilbyder Danmarks billigste autoforsikringer – arbejdsskadeforsikring og erhvervsansvarsforsikring. Vi tilbyder også leasingaftaler m.m.
Taxa Syd tilbyder sammen med Rosengaard Auto dig at købe en bil med finansiering og serviceaftale, som
sikre din samlede økonomi.

Vil du gerne have din stolthed i branchen som vognmand tilbage, og samtidig skulle have noget at skulle
have sagt og have indflydelse på din egen forretning, og ønsker du en starte som ny vognmand, hvor du vil
få en god start, så skal du melde dig ind som vognmand hos Taxa Syd.
Taxa Syd er ejet af vognmændene, det er dem som er med til at sætte dagsordenen, og har stor
medindflydelse på forretningen. De store beslutninger bliver taget på generalforsamlinger, og de lokale
beslutninger bliver taget op på vognmandsmøder i de forskellige lokalområder. På den måde er
vognmanden altid med, når der skal tages beslutninger.
Så derfor, hvis i ønsker at blive vognmand og have vores stolthed i branchen tilbage, så meld jer ind hos
Taxa Syd.
Taxa Syd har lige fået prisen, fra udbudsvagten, som en af de største leverandører indenfor det offentlige
og for regionale kontrakter, og det er vi stolte af.

TILBUD:
Hvis en af de ovennævnte tilbud har vagt interesse, så er du velkommen til at udfylde formularen, du er
også meget velkommen til at henvende dig, hvis du har yderligere spørgsmål på mail: info@taxasyd.dk

