Bütün sosyal ağlardan bağlan
Akıllı cihazlara kolayca indir

İhtiyacınızı
biliyoruz

Mesafe tutarını hesapla
Ödeme seçeneklerini kullan
Taxi 7x24’ü kolayca çağır

her an
her yerde

her an
her yerde

İstediğin
şöförü ve aracı
seçebilme
özgürlüğü

Tüketici Broşür - DIŞ

Yepyeni bir
taksi deneyimi
hızlı ve güvenli

her an
her yerde

Yönlendir,
İzle,
Maksimum
güven ile...

Takside tablet
dönemi başladı

Taxi 7x24 uygulamasından; Bip, Messenger gibi

Taksimetre ücret ödemelerinizi,

Taxi 7x24 Müşteri Ekranı’ndan:

sosyal ağlardan bulunduğunuz veya istediğiniz

ister uygulama üzerinden,

- Haritadan yol durumunuzu takip edebilir,

yere taksi yönlendirebilirsiniz.

isterseniz takside kredi kartı ile de

- İnternet erişimi ile aktüel haberlere,

Böylece hem kendiniz hem sevdikleriniz için

yapabilirsiniz.

kolayca ve güvenle taksi çağırırsınız.

Tüketici Broşür - İÇ

Takside ister nakit,
ister kredi kartı ile
ödeme kolaylığı

şehrin kültür sanat takvimine ulaşabilir,
- Sosyal medyaya, e-ticaret sitelerine,

TAXI 7x24 ile yaptığınız yolculuklarınıza

İş amaçlı yolculuklarınızda şirketinizin

6 ay geriye dönük olarak ulaşabilir güvenlik

ödeme yapması mümkün olduğu gibi

lokasyon bazlı kampanya veya etkinlik

veya kayıp eşya sorgulaması yapabilirsiniz.

yaşlı veya çocukların ücret ödemelerini

fırsatlarına ulaşabilir,

Ve YOLCU PANİK BUTONU ile

uzaktan kolayca yapabilir,

güvenle yolculuk edersiniz.

yolculuklarını akıllı cihazınızla izleyebilirsiniz.

- Güzergah üzerindeki turistik ve tarihi mekanlar
hakkında rehberlik hizmeti alabilirsiniz.

TAXI 7x24’ün:
Aracı yolcusuz kalmaz

Çok zor meslek
biliyoruz

Aracı trafikte kalmaz
Taksicisinin
aklı aracında kalmaz

her an
her yerde

her an
her yerde

Teknolojiyi
kullanmak
hiç bu kadar
karlı olmamıştı

Taksici Broşür - DIŞ

Taksicilik artık;
daha kârlı
daha kolay
daha keyifli

her an
her yerde

7X24
anlık takip:
Sürücü bazlı
raporlama
- Sürücü tanıtma sistemi

- Müşterinize taksimetre ücret

Teknoloji artık
taksinizde
tablet taksimetre ile
herşey daha kolay
Taxi 7x24 tablet taksimetre ekranından:

- Taksi takip ile araç izleme

ödemeleri için nakit ödemeye alternatif

- Navigasyon ile yol durumu bilgilerine

- Konum ve taksimetre ücret raporlama

olarak isteğinize bağlı;

- İnternet erişimi ile aktüel haberlere,

- Ücretsiz bas konuş ile durak iletişimi
Acil durumlar için PANİK butonu
Mobil uygulamadan müşteri ataması
Size özel kampanya ve duyurulardan
anında haberdar olun.

Taksici Broşür - İÇ

Yeni nesil
ödeme sistemleri

ister uygulama üzerinden,
ister takside kredi kartı ile
ödeme esnekliği sağlayabilirsiniz.
- Sosyal ağlardan müşteri akışı
- Trafik yoğunluk haritası ile
ekonomik yolculuklar

şehrin kültür sanat takvimine ulaşabilir
- Sosyal medyaya, e-ticaret sitelerine,
lokasyon bazlı kampanya veya etkinlik
fırsatlarına ulaşabilir,
Yolcunuzla keyifle yolculuk edebilirsiniz.

