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Delebus på Jungshoved
Stribevis af busser
kaldt til syn i
politikontroller
Der bliver ingen
priskrig i Aarhus
Auto EL Specialisten jubilerer

10 år efter finanskrisen:

Sådan startede det

Ny taxilov vil
bringe nye kunder
i butikken

ADVOKATER
Adil Advokater

Advokat M. Arbab Perveez
Vester Voldgade 106, st. tv., 1552 København V.
info@adiladvokater.dk
Tlf. 21 95 89 95

Carsten Bo Nielsen, Advokat (L)
Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K
Tlf. 50 24 00 58, mail: cbn@aruphvidt.dk

Autoglas

Halsnæs Autoglas - Tlf. 40 20 09 79

Buskort - BAB - Flex

Få flere muligheder – tag dit kort nu - kontakt os
T: 4829 0000 - M: info@esnord.dk - esnord.dk
Erhvervsskolen Nordsjælland

EUC Nord

Taxi, kran- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 7224 6000 - E-mail: info@eucnord.dk

Andkærvej 19, 7100 Vejle
info@vognms.dk
www.blivvognmand.dk
Tlf. 2234 0500 / 2830 8588 / 2023 3050

MERCEDES SERVICE/PLADE
Gørløse Auto Import ApS

Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk

Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

Ledøje Bygade 52 - 2765 Smørum
Tlf. 44 65 08 39 / 40 10 08 39
www..po-auto.dk - p.o.auto@mail.tele.dk

Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere
information om medlemskab.

P.O. AUTO

Reparation af interiør og
dørbeklædning

3F Københavns Chauffører

Reparationer af kofangere, instrumentborde,
dørbeklædning og billig rudeskift
HBC-Teknik - Jan Guldager Jensen
Tlf. 20 84 84 50 - guldager@hbc-teknik.dk

KURSER/UDDANNELSE

REVISION OG BOGFØRING

AMU SYD

Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll

Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

Taxi-, bus, og BAB-kurser
C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37
E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

Revisionsanpartsselskabet

TAXAMETERVÆRKSTEDER

Vognmmandsspecialisterne ApS

Arbejdsgiverforeningen for
Taxivognmænd i
Danmark

Birkedommervej 27, 1. 2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk

UCplus A/S

Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

FINANSIERING

Nykredit Leasing A/S

TaxiRiget ApS

REVISION 80 Registreret Revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50

Reparation og udskiftning på din adresse.
Samarbejder med alle forsikringsselskaber

Digevej 114, 2300 København S
Tlf.: 33 78 89 00
E-mail: info.finans.dk@daimler.com
www.mercedes-benz.dk

Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

EUC Sjælland i Køge

Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00

Mercedes-Benz Finans Danmark AS

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak

Auto El Specialisten

Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde
Tlf.: 70 20 43 01- www. auto-el-specialisten.dk
E-mail:specialisten@mail.dk

Larsens Auto-El

Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr

RTT

Transformervej 4, 2860 Søborg
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen
Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

VOLVO-RESERVEDELE
Spar op til 60% på Volvo-reservedele
Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk

Accountor Denmark A/S
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
Tlf. 44 34 50 00 - www.accountor.dk

TUC A/S

Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Flere steder i landet. Tlf. 43 425 425
E-mail: tuc@tuc.dk - www.tuc.dk
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Stedet hvor alle med budskaber til taxibranchen er registreret.
For 1.275 kroner excl. moms (3 linier) er du med i “Kontakten”
i et halvt år (6 udgivelser). For yderligere information:
TaxiMinibus Danmark tlf. 49 262626

Delebussen "Frøen"
på Jungshoved
Tekst og foto: Tommy Verting

Frøen er en ny lokal delebus
administreret af Jungshoved

på 10-15 kilometer til Præstø

gere samkørsel og booke

mandag til fredag, som kan bru-

delebussen mod betaling af de

ges til f.eks. indkøbsture.

direkte driftsudgifter. Projektet er

Prisen for at køre med frøen

delvis inspireret af en delebils-

Lokalråd og støttet af Vording-

er 10 kroner hver vej - altså bil-

ordning, som blev indført i 2016

”Efter en rund-

borg Kommune foreløbig i en

ligere end at benytte egen bil,

i Sønderborg Kommune.

spørge fandt vi

forsøgsperiode fra august til

og under halvdelen af, hvad det

december 2017, hvorefter der

koster at benytte Flextur til Præstø.

Frøen er et supplement til

ud af, at der var et

Flextur, som længe har været

udækket behov

den eneste offentlige transport

for transport til

med at hente og bringe f.eks.

på Jungshoved. Flextur-tilbuddet

Præstø, hvor

pakker, varer, medicin for alle på

fortsætter uændret, men håbet

det hele sker.

det sammen med en kreds af

Jungshoved - til samme pris.

er, at Frøen i praksis vil aflaste

Oprindeligt var

frivillige chauffører, som lokalt

Når Frøen ikke benyttes til

Flexturs-ordningen, som kører

delebussen

har fået kælenavnet ’Frøpassere,’

Lokalrådets samkørsler, kan alle

med et betydeligt tilskud fra

tænkt som et

arrangere to daglige samkørsler

på Jungshoved over 25 år arran-

Vordingborg Kommune.

projekt med anven-

tages politisk stilling til en eventuel fortsættelse.
I forsøgsperioden vil Lokalrå-

Frøpasserne kan også hjælpe

delse af privatbiler, men efter
en god dialog med Movia og
Vordingborg Kommune valgte
kommunen at støtte projektet med 75.000 kroner ved
at leje en 9-personers bil
fra Avis,” fortæller Jørgen
Svendsen fra Jungshoved
Lokalråd.
”Vi gør det nemmere at være beboer
på Jungshoved uden
at have egen bil og
det er både billigere
og mere miljøbevist,

fortsættes næste side
Ca. 1.000 faste beboere og ca. 600 andre beboere med tilhørsforhold til Jungshoved har mulighed for at benytte ”Frøen” til og fra Præstø.
Allan Capion er blot en af de 18 frivillige ”frøpassere,” man kan møde på landevejene på Jungshoved.
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Der er to daglige afgange mod Præstø fra
Jungshoved Skole, som er lukket og omdannet til Jungshoveds egnshus. Jørgen Svendsen og Allan Capion er begge ”frøpassere”
et par gange om måneden og sidder bag
rattet, når turen går mod Præstø fra Jungshoved, som de kalder Præstøs baghave.

når vi kører to daglige indkøbs-

er, at man også kan følge bus-

kroner til et pilotprojekt over fem

kørsel og der kun køres med

ture til Præstø med afgang fra

sen på PC eller Smartphone. I

måneder fra 1. august 2017 til

foreningens aktive medlemmer,

Jungshoved Skole klokken 9.30

Præstø kan beboerne stå af og

1. januar 2018.

f.eks. borgere i området, der er

og 13.30. Fra Præstø kører vi

på delebussen ved busstationen,

retur klokken 11.15 og 15.15.

biblioteket og indkøbscentrene,

get i Vordingborg Kommune

udefra kommende, f.eks. turister,

Det kræver dog en forhånds-

eller hvor det er forsvarligt at

blev det fra Trafik-, Bygge- og

ikke må køre med. Der må ikke

tilmelding via et telefonopkald

holde. "Frøen" er udstyret med

Boligstyrelsen side oplyst, at

opkræves vederlag for kørslen

eller at man sender en SMS

selepude og en godkendt barne-

omdrejningspunktet for styrel-

- dog må der gerne godtgøres

senest klokken 18.00 dagen før

stol. Dyr medtages efter Movias

sens fortolkning af projektets

udgifter, som er direkte forbun-

med angivelse af, hvor mange

regler og på sigt bliver det må-

lovlighed skal findes i lovbestem-

det til kørslen, f.eks. udgifter til

der skal med. Vi kommer gerne

ske også muligt at tage en cykel

melserne om taxikørsel, bekendt-

brændstof.

forbi og samler beboere op på

med.

gørelsens §1, stk. 1 og 5 (Bekendt-

deres privatadresser,” fortsætter

Ifølge Teknik- og Miljøudval-

gørelse 2012-05-08 nr. 405 om

Jørgen Svendsen, som er en af

Muligt ifølge loven

taxikørsel mv.), som beskriver

de 18 frivillige ”frøpassere” blandt

Teknik- og Miljøudvalget i Vor-

erhvervsmæssig personbefor-

beboerne på Jungshoved til at

dingborg Kommune besluttede i

dring. Dette betyder, at kørslen

køre minibussen.

foråret at støtte op om en dele-

anses for tilladelsesfri, når

bilsordning i regi af Jungshoved

kørslen udføres af en forening,

Lokalråd og bevilligede 75.000

hvis primære formål ikke er

Det er muligt for beboerne at
betale via MobilePay og planen

4
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medlem af foreningen, mens

Datalogistic er altid foran - undtagen på prisen.
I Danmark betaler de fleste kørselskontorer
op til 3 gange mere end hvad der er normalprisen
i Europa for taxiløsninger – hvorfor?

Datalogistics tabletløsning, Drive-It og tidligere
systemer har i mere end fem år opfyldt de krav,
der kommer i den nye taxilov
For hver kørselopgave skal indsamles og lagres:
3 Bilens registreringsnummer
3 Chaufførkortnummer
3 Dato for kørslen
3 Kørslens begyndelses- og sluttidspunkt.
3 Antal kørte kilometre
3 Betalingen
3 Start- og slutpunkt
3 GPS-koordinater
3 Indsamle og opbevare data, der kan indgå i
samordnede digitale trafikløsninger og til
statistiske formål.

Uddrag øvrige krav:
3 Vise løbende pris på taxameter
3 Evt. fast pris skal vises fra turens start til turens slut.
3 Indvendig kameraovervågning.
Drive-It giver Dem fuld videoovervågning med
lyd på alle ture. Ved alarm kan alt følges på
kørselskontoret.
Drive-It kan langt mere end det. Ring +45 5050 5107
og få en orientering om, hvad Drive-It kan betyde for
Deres bestillingskontor.

5
datalogistic.eu • D-24941 Flensburg • +45 5050 5107
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Landsbybussen og Landsbybilen
for Lysabild Sogn
Af Tommy Verting

førsel og MobilePay til Lysabild

er til for at tage kunder fra de lo-

Danmark.

Landsbyråd, som administrerer

kale taxiselskaber, men derimod

Sønderborg Kommune og Trafik-,

delebilsordningen. Køretøjerne

for at spare på bilkørsel, når

Taxi - BG Busrejser bekræfter

Dorthe Garvorski fra Lysabild

Bygge- og Boligstyrelsen Pulje

kan senest reserveres 20 min

flere lokale borgere skal af sted

over for TaxiMinibus Danmark, at

til forbedringer af den kollektive

før man skal bruge det pågæl-

til samme arrangement. Det er

Lysabild Landsbyråds dele-

trafik i yderområderne, har givet

dende køretøj og det er muligt

nemlig betingelsen, at chauffø-

bilsordning med en minibus

mulighed for, at lokalområder

at ændre eller slette sin reser-

ren også deltager i det arrange-

ingen betydning har for deres

kan udvikle et koncept for alter-

vation helt frem til et minut før

ment, som bussen benyttes til.

forretning:

nativ kollektiv transport.

reservationen.

Det er således ikke som chauf-

”Vi har i forvejen kun meget

15 minutter før en aftalt re-

før tilladt at transportere andre til

lidt kørsel i lokalområdet og

således siden april måned 2016

servation modtager brugeren en

f.eks. indkøb i Sønderborg uden

delebilsordningen med Landsby-

været mulighed for at råde over

automatisk afsendt SMS, der in-

selv at have et ærinde.

bussen har slet ingen betydning

en bus og en bil via en online

deholder koden til nøgleboksen

”Landbybussen kører ca.

booking-kalender, samt en guide

ved Lysabild Børneunivers, som

2.000 kilometer i måneden og

til hvordan borgerne kan låne

er den lokale skole og dagtilbud,

benyttes f.eks. når et fodbold-

køretøjerne.

hvor køretøjerne står parkeret.

hold skal af sted eller flere bor-

I Lysabild Sogn på Als har der

Der afregnes 2 kroner pr.

Erling Junker fra Lysabild

kørt km. plus brændstofforbrug.

Landsbyråd understreger, at dele-

selsdag eller lignende,” fortæl-

Betaling foregår via bankover-

bilsordningen med bussen ikke

ler Erling Junker til TaxiMinibus

6
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gere skal til den samme fød-

for vores forretning,” fortæller
Dorthe Garvorski.”

Vi bygger din nye minibus
efter dine ønsker og behov til taxi
- flexkørsel - sygetransport eller VIP-kørsel
Merceds-Benz 313 CDI R2 Luksus opbygning
Mercedes-Benz 313 CDI R2 E6 3.500 kg. 5 + G + F
Pris fra kr. 320.000,- ekskl. moms

Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI, R3L E6
5.000 kg. VIP-opbygning med 19 + G + F.
Pris fra kr. 575.000,- ekskl. moms

De viste modeller kan have udstyr der ikke er inkl. i prisen.

Afdeling Jylland:
Vejstruprød Busimport ApS
Afdeling
Sjælland:
Busimport.dk
Sjælland ApS
TAXI DANMARK JULI - 16 7
Salg Jylland / Fyn
Leif Brændekilde
Svend Pedersen

+ 45 4035 9308 • lb@busimport.dk
+ 45 4017 4791 • sp@busimport.dk

• Kongensgade 38 • 6070 Christiansfeld
• Motorgangen 13 • 2690 Karlslunde

+ 45 7456 1326
+ 45 4616 1646

Salg Sjælland
Henrik Knudsen + 45 4020 3680 • hnk@busimport.dk
Dan Pedersen + 45 4035 6252 • dbp@busimport.dk
TAXI DANMARK JUNI- 16 7
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VTS har landet en god aftale
med 3F
Tekst og foto: Tommy Verting

Efter et langt forløb har VTS
- Vojens Taxi og Servicetrafik,
landet en god landsdækkende
aftale med 3F-Transportgruppen
i København for deres ca. 150
chauffører.
Aftalen betyder, at VTS nu via
et medlemskab af arbejdsgiverforeningen ATAX får én indgang
til 3F via hovedforbundet om de
overordnede løn- og ansættelsesforhold, i stedet for som nu
med kontakt til 25-30 3F-afdelinger fordelt over Jylland og Fyn.
VTS var ellers mildt sagt kommet ud i et stormvejr i regionale
medier om lokale lønaftaler,
hvor bl.a. nye chauffører, som

Henning Schrøder (tv) og sønnen Thomas Schrøder, som begge er med i ejerkredsen bag VTS, er kommet godt igennem et stormvejr i
regionale medier om lokale lønaftaler.

kom fra andre brancher, skulle
vænne sig til, at en arbejdsdag

svært at affinde sig med, hvis

udarbejdet ansættelsesaftaler

penge og pension efter 3 måne-

med at køre bus, limousine,

man i mange år har været på en

med indhold svarende til en mel-

ders ansættelse inklusive sund-

flexkørsel og lægevagtskørsel

virksomhed med faste møde-

lemting mellem 3F- overenskom-

hedsordninger - og ikke mindst

sjældent slutter på samme tid

tidspunkter på hverdage mellem

sten og andre lignende overens-

for tab af erhvervsindkomst ved

hver dag.

klokken 8.00-16.00,” fortæller

komster, herunder Nortra Aftalen,

sygdom - Et element vi desværre

Thomas Schrøder fra VTS.

Kristelig Arbejdsgiverforening og

ikke kan videreføre med den

Kristelig Fagforening,” forklarer

pensionsaftale, som chauffø-

Henning Schrøder og fortsætter:

rerne fremadrettet skal være

”Det kræver, at man er fleksibel, hvis man vil være chauffør.
Det er sjældent, at arbejdstiden

Store tilpasninger

ophører på nøjagtige tidspunk-

”Vi kom fra et område uden

ter hver dag og det kan være

overenskomst, hvor VTS havde

”Vi har siden opstarten i 2014
både betalt en høj timeløn, ferie-

Fakta om VTS

VTS – Vojens Taxi og Servicetrafik blev etableret i efteråret 2013 af Thomas Schrøder, hans far,
Henning Schrøder og Michael Ebsen. Ved opstarten var der seks biler i vognparken, som nu er
vokset til samlet set over 100 biler. I dag beskæftiger VTS ca. 160 ansatte fordelt med ca. 150
chauffører, 2 mekanikere og 8 ansatte på kontoret i Vojens plus to hjemmearbejdende fleksjobbere.
Ejerkredsen bag VTS består af vognmand og direktør Thomas Schrøder, administrationschef og
bestyrelsesformand Henning Schrøder, partner og bestyrelsesmedlem Michael Ebsen.

omfattet af.”
”Når vi så indgår en overenskomst med tiltrædelse af 3F og
Arbejdsgiverforeningen ATAX - ja
så er der selvsagt nogle tilpasningsøvelser, der skal gennemgås og beregnes. Det er den
øvelse, vi har været igennem
her i det første halvår af 2017,
og som er resulteret i en aftale
medio juli. Nu forestår der en

8
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•
•
•
•
•

VTS udfører

Flexkørsel med 45 liftbusser og 35 personbiler
Lægevagtskørsel i Region Syd og Region Midt med 15 biler
Skolekørsel for Tønder Kommune med 3 stk. 15-personers minibusser
Turistkørsel med 3 busser med plads til henholdsvis 52, 53 og 77 passagerer
VIP-kørsel med 2 VIP luksus minibusser

• Limousinekørsel med 2 limousiner

gennemgang af resultatet af afta-

på bordet og inviteret 3F’s repræ-

lingssekretær i 3F-Transportgrup-

det har været et godt forløb,”

len med 3F, hvor en lønforhand-

sentanter med helt ind i ”ma-

pen, Allan Andersen, som i

udtalte Allan Andersen om VTS

lingskonsulent kommer til Vojens

skinrummet” for at vise, hvor

JydskeVestkysten udtrykte stor

til JydskeVestkysten.

i uge 33,” forklarer Henning

kompleks en verden det er at

ros til ledelsen i VTS.

Schrøder videre.

køre flextrafik for trafikselskaber-

”Jeg har været her i mere

ne i forhold til de kontrakter, man

end 30 år, og jeg må sige, at jeg

Ros fra
3F-Transportgruppen

skal overholde som vognmand.

aldrig har oplevet en virksom-

I forbindelse med udrednings-

har der været afholdt en række

for både regnskaber og aftaler.

arbejdet har VTS lagt alle kortene

møder mellem VTS og forhand-

De har været meget åbne og

Undervejs i forhandlingerne

hed, der på den måde åbner op

Bilvarmer
Polering
Aircondition
Tracking
Alarmer
Håndfri tlf.
Batterier
Elarbejde
PC Diagnose
Hyrevogne
Alkolås

Vi holder reception
Fredag den 15. september 2017 fra kl. 12.00 - 16.00
Der vil på dagen være lidt til ganen, samt nogle
vanvittige gode tilbud.
Med venlig hilsen
os fra
AUTO EL SPECIALISTEN

70 20 43 01
Vævergangen 23 • 2690 Karlslunde				

Marco Mathiasen, indehaver

www.auto-el-specialisten.dk
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Tilbud til vognmænd
Taxi 4×27 tilbyder følgende til alle vognmænd og foreninger
rundt omkring i Danmark
Pladsleje
•

Skifter du/I til Taxi 4×27, skal der ikke betales pladsleje eller gebyrer i 2017, da du/I
betaler pladsleje til et andet selskab.

•

I årene 2018, 2019 og 2020 er du/I garanteret at dine/jeres samlede omkostninger til
pladsleje og finansgebyr maksimalt svarer kr. 76.700/vogn for et år. Herefter følger
pladsleje og gebyr de øvrige vognmænd i foreningen. I Taxi 4×27 betaler alle det
samme, uanset hvor i landet man kører.

Udstyr og profil
•

Taxi 4×27 giver et tilskud til vognmanden svarende til prisen for systemet, der
installeres i vognen.

•

Taxi 4×27 betaler den første montering af taxien.

•

Omkostning til profilindpakning af vognen afholdes af Taxi 4×27.

•

Der udleveres to sæt tøj/vogn til en samlet værdi på kr. 2.000,-

Andet

10

•

Du/I bliver optaget i Foreningen Taxi 4×27 på lige fod med de vognmænd, der er
medlem i dag. Du får fuld møderet, stemmeret mm. til generalforsamlinger.

•

Der oprettes lokale samarbejdsudvalg til at fastsætte zoner, lokale priser, rabatter mm.

•

Hvis nødvendigt, søger vi om tilladelse til at drive bestillingskontor i dit/jeres område
- det kræver dog mindst 10 vognmænd (eller at I har et i forvejen)

•

Hvis der er mindst 25 biler i et område, kan der ansættes en lokal medarbejder til at
tage sig af vogne/kunder i området (i samarbejde med hovedcentralen).

•

Alle priser som vores sælgere måtte opnå hos kunder, vil blive udbetalt til vognmanden
i forhold til den kørsel, hans vogn eller vogne måtte have haft. Der er ingen skjult
pladsleje her!
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System
samarb
ejde?
Kon

takt

os h

det med småt…
Vi kræver til gengæld:
•
•
•

At du binder dig økonomisk til og med 31.12.2020.
At du tidligst kan opsige kontrakten den 31.12.2018.
At hvis du opsiger inden 31.12.2020, skal du tilbage
betale de omkostninger Taxi 4×27 har haft i forbindelse
med din overflytning til udstyr, montering, profilindpakning samt beklædning samt eventuelle
rabatter på pladsleje og gebyr, du måtte have
fået udbetalt i forbindelse med pladsleje-garantien.
Bemærk dog, at efter den 31.12.2018 gælder:

-

		
		

-

		

At hvis du går på pension eller du afleverer
din(e) bevilling(er) og definitivt ophører med
at være vognmand indenfor erhvervsmæssig
persontransport i en periode på mindst fem
år, så skal du blot tilbagelevere det udleverede
udstyr til Taxi 4×27 og så er du fri.
At hvis du sælger din(e) bevilling(er) til 3. mand,
skal du udrede gælden, hvis gælden ikke overtages af køber, dvs. at køber fortsætter i Taxi
4×27 i aftaleperioden.

Ikke noget indskud, men…
Der er ikke noget indskud, men du skal erlægge et
depositum svarende til 3 måneders pladsleje
(pt kr. 3.500,-). Depositummet bliver udbetalt
(fra trukket evt. gæld) hvis du skifter til et andet
selskab, går på pension eller ophører med at være
vognmand.
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Kontakt:
Direktør Thomas RB Petersen
for yderligere information på:
tp@taxi4x27.dk
eller mobil 27 27 27 00
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Ny direkte bus
Bussen medtager passage-

ring. Der er etableret samarbej-

knaldhamrende godt initiativ og

indehaver af JesperBus, Jesper

rer til og fra Ærø og Svendborg

de med Hotel Christiansminde,

udtaler stor sympati og støtte for

Jensen og det ærøske rejsebu-

samt de øvrige stop undervejs

der vil benytte bussen til salg af

projektet. Ærø Hotel vil i løbet

reau, Ærøtours, starter nu i sam-

til København. Der returneres

weekendophold, og Ærøtours

af kort tid publicere weekend

arbejde med den københavnske

fra Svendborg umiddelbart efter

satser på at vi ligeledes kan få

tilbud, der matcher SydfynsEx-

partner, Lars Dalsgaard, en ny

Ærøfærgens ankomst til Kø-

etableret et samarbejde med de

pressens fartplan. Hotellet har

buslinje København – Svendborg

benhavn med de samme stop

ærøske overnatningssteder, så

allerede i dag en del weekend-

– Ærø.

undervejs.

Den ærøske busoperatør og

der kan tilbydes turpakker med

gæster, der ankommer uden bil

Prisen bliver lav i intro-

overnatning og oplevelser for

– og for dem vil tilbuddet være

fra DGI-byen i København til

duktionsperioden og bussen

vore venner fra København og

særdeles attraktivt, idet de så

Ærøfærgen i Svendborg med

medtager cykler til det attraktive

dermed få flere turister til Ærø

undgår de mange skift under-

stop ved Høje Tåstrup, Nyborg

cykelområde på Sydfyn og Ærø,

hele året.

vejs – og ikke mindst at få turen

Station og ved ungdoms- og

og der køres i moderne langturs-

efterskolerne på Fyn. Efter et

busser med gratis WI-FI på bus-

ganske let for ærøboerne at

smut omkring Hotel Christi-

sen. Der er gratis kaffe og salg af

tage et smut til København i

JesperBus – Ærø Turisttrafik,

ansminde køres til havnen i

øl og vand til rimelige priser.

weekenden, og her vil Ærøtours

Jesper Jensen, forestår til daglig

præsentere turpakker – inkl.

al rutekørsel og en del skolekør-

Der køres fredage og søndage

Svendborg, hvor endestationen

Ifølge direktøren for Ærøtours,

På samme måde bliver det

til en attraktiv pris.
Vognmand og indehaver af

er Havnepladsen i Svendborg

Allan Harsbo er det et længe

hotel og oplevelser (opera,

sel på Ærø med i alt 13 busser,

ved Ærøfærgerne. Bussen føres

næret ønske om at åbne for en

sportsevents, koncerter etc.)

hvoraf to er turistbusser og fem

ikke med til Ærø. Første køredag

helt ny strøm af turister til Ærø

indenfor en kort fremtid.

er minibusser.

bliver fredag den 25. august, og

i en større del af året, samtidig

der køres fire weekends for at

med at Svendborg kobles på,

Hotel i Marstal, der er øens stør-

måle interessen.

der ligger bag busrutens etable-

ste hotel, betegner det som et

12
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Direktør Flemming Skov, Ærø

Toyota Taxi Hybrid
+ Med en Toyota Hybrid som taxi, skal du ikke betale grøn ejerafgift
+ Særdeles attraktive priser, der er inkl. drivlinje garanti
+ En hybridbil er oplagt til taxikørsel, da den lader op under kørslen/nedbremsning
+ Med en leasingaftale kan man skifte til en ny bil hvert 2. år og 0 kr. i udbetaling
+ Fremtiden tegner til, at mange storbyer lukker ned for kørsel med dieselbiler

Toyota Auris Touring Sport 1.8 H2
Comfort 136 hk, 27,8 km/l
Mellemklasse stationcar. En rigtig ”sparegris”.

Toyota Prius+ 1.8 H3 og 1.8 H3 Premium
136 HK, 24,4 km/l
Rummelig MPV (Multi Purpose Vehicle).
7 sæder og plads til masser af bagage.

Toyota Prius 1.8 H3, 122 HK, 33,3 km/l
Mellemklasse sedan. Solide køreegenskaber og super driftsøkonomi.

Toyota RAV4 2.5 H3, 197 HK, 20,4 km/l
Stor SUV (Sport Utility Vehicle).
Høj indstigning og godt overblik.

Find din Taxirådgiver her
AABENRAA. Flensborgvej 174
Michael Bøgeskov. Telefon 29 25 91 69

KOLDING. Ambolten 5
Michael Christensen. Telefon 29 40 24 99

AALBORG. Frederikstadvej 7
Anders Gren. Telefon 41 71 81 54

LØGSTØR. Aalborgvej 1
Per Hannesbo. Telefon 31 18 68 00

AARHUS N. Grenåvej 465, Egå
Morten Rysz. Telefon 87 47 12 07

MARIBO. C. E. Christiansens Vej 45
Aage Østergaard. Telefon 60 20 36 73

ESBJERG. Esbjerg taxi central
Patrick Madsen. Telefon 23 83 82 90

NIVÅ. Niverød Erhvervspark 2
Jesper Blædel-Hastrup. Telefon 49 18 44 10

FREDERICA. Vejlevej 117
Jan Schott. Telefon 76 22 70 08

NYKØBING FALSTER. Energivej 2
Peter Møller Frandsen. Telefon 61 24 19 73

GRENÅ. Trekanten 20
Lars Skipper. Telefon 40 88 79 00

ODENSE M. Stærmosegårdsvej 54
Bent Møllegaard. Telefon 63 10 01 68

HJØRRING. A F Heidemanns Vej 2
Niels Pedersen. Telefon 51 67 46 55

RANDERS. Kristrupvej 168
Lars Skipper. Telefon 40 88 79 00

HOLSTEBRO. Bastrupgårdvej 1
Flemming Madsen. Telefon 20 44 11 99

VALBY. Gl. Køge Landevej 127
Mark Salonen. Telefon 36 19 70 11

KØBENHAVN N. Tagensvej 148-150
Michael Zschau. Telefon 22 74 81 18

VEJLE. Haderslevvej 1
Frank Jensen. Telefon 23 34 92 81
VIBORG. Gl. Skivevej 80
Morten Lihn. Telefon 20 14 23 22
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Auto El Specialisten fejrer 20-års jubilæum

Ny taxilov vil bringe nye
kunder i butikken
Tekst og foto: Tommy Verting

Indehaver af Auto El Specialisten,
Marco Mathiasen, fejrer 20-års
jubilæum med en reception fredag den 15. september og kan
se tilbage på en periode med
konstant udvikling, men alligevel
er han særlig spændt på, hvad
den nye taxilov medfører.
”Jeg tror, der ret hurtigt skyder
en del nye både store og små
taxiforretninger op, og vi er i den
forbindelse særlig godt klædt
på til at levere det nødvendige
taxiudstyr i form af tablets og
taximetre, hvad enten det er til
vogne i kørselskontorer eller til
individuelle vognmænd i mindre

Marco Mathiasen veksler mellem at løse opgaver på værkstedet og yde kundepleje på kontoret.

taxiforretninger. Det gælder ikke
mindst vores nye taximeterløsning, der automatisk kan

at køre ud og servicere kunder

ver og kundepleje på kontoret. På

nen fredag den 15. september

udstyre myndighederne med de

og løse opgaver hjemme i min

det seneste har min datter også

mellem klokken 12-16 på Væ-

nødvendige oplysninger og om-

egen private garage. Ret hurtigt

fået interesse for forretningen

vergangen 23 i Karlslunde.

sætningstal, som er et krav i den

var jeg dog klar til at kaste mig

og hjælper til i sin fritid på både

nye og kommende taxilov,” for-

ud at leje et mindre værksted på

værkstedet og på kontoret,”

tæller Marco Mathiasen, som i sin

Drejergangen i Karlslunde inden

fortæller Marco Mathiasen, som

tid startede ud som selvstændig

jeg i år 2000 åbnede det nuvæ-

henter mellem 50-60 procent af

med virksomhed hjemme i egen

rende værksted på Vævergan-

sin omsætning på taxibranchen.

garage.

gen 23 - ligeledes i Karlslunde.

Sidste år leverede Auto El Spe-

I starten var der kun min kone

cialisten nye tablets og taximetre

stået var jeg en del år hos først

Britta og jeg selv, men i dag be-

til Greve-Solrød Taxi.

Helsingør Auto Elektro og senere

skæftiger vi to svende på fuld tid

Marco og Britta Mathiasen

hos AET i Rødovre. I 1997 etab-

på værkstedet. Personligt veksler

håber at se mange kunder og

lerede jeg virksomheden ved

jeg lidt imellem værkstedsopga-

samarbejdspartnere til receptio-

”Efter min læretid var over-

14
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Direktør i Dansk Busvognmænd, Steen Bundgaard:

”Det nytter ikke noget, at en bus kan køre
ud fra en synshal med anmærkningsfri godkendelse, for fire timer senere at blive kaldt
til syn efter politikontrol”
Danske Busvognmænd har efter

busser, som er blevet godkendt

vide sig sikker på, at umiddelbart

den omfattende mediedæk-

til syn, få timer senere kan blive

efter, at en bus er blevet god-

ning med omtale af busser i

tilbageholdt af politiet.

kendt til syn, vil den også kunne

Nordjylland, som ikke levede op

"Færdselsstyrelsen og politiet

Administrerende direktør i Danske
Busvognmænd, Steen Bundgaard.

bestå en politikontrol," skriver

til sikkerhedskrav, holdt møder

holder i den nærmeste fremtid

Danske Busvognmænd på deres

med Rigspolitiet og Færdsels-

møde, for at sikre vognmænde-

hjemmeside.

styrelsen. Hovedformålet var at

nes retssikkerhed. Denne skal

finde en løsning på, hvordan

indebære, at vognmanden kan

Både Danske Busvognmænd,

Danske Busvognmænd opfordrer sine medlemmer til at
tjekke bussernes bremser kon-

politiet og Færdselsstyrelsen ser

tinuerligt og supplere det årlige

med stor alvor på den seneste

periodiske syn med nødvendige

tids statistikker, og vil i fælleskab

forholdsregler, for at sikre bus-

etablere tiltag, som skal sikre,

sernes bremseevne. Alligevel

at bussen forbliver det sikreste

er der efter brancheorganisa-

transportmiddel på vejen, under-

tionens opfattelse behov for et

streges det i artiklen.

større samspil mellem syns-

”Det er naturligvis helt uac-

myndighederne og politi for at

ceptabelt, at næsten halvdelen

komme problemet med blandt

af busserne dumper i kontroller-

andet defekte bremser til livs:

ne. Hvad enten busserne trans-

”Det nytter ikke noget, at en

porterer børn eller voksne, skal

bus kan køre ud fra en synshal

der ikke herske tvivl om, at den

med anmærkningsfri godken-

samlede busbranche prioriterer

delse, for fire timer senere at

sikkerheden højt. Alle passagerer

blive stoppet i politikontrol og få

skal trygt kunne stige om bord i

besked på at komme til nyt syn.

en bus, hvad enten denne kører

Det er i alles interesse at sørge

i Nordjylland eller andre steder

for, at en sådan situation ikke

i landet," siger administrerende

opstår i fremtiden. Det kræver

direktør i Danske Busvogn-

dog, at vi løfter i fællesskab,”

mænd, Steen Bundgaard.

understreger Steen Bundgaard.

Kontrol af busser ved Smukfest
Sydøstjyllands Politi, Tungvognscenter Syd gennemførte de første
dage i ugen ved Smukfest i Skanderborg en kontrol af de 17 busser,
der anvendes som bl.a. shuttlebusser i forbindelse med Smukfest i
Skanderborg.
Otte af busserne var efter kontrollen blevet indkaldt til syn - de syv på
grund af fejl ved bremserne og én som følge af øvrige fejl og mangler.
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10 år efter finanskrisen:

Sådan startede det
Det er ti år siden, advarselslamperne begyndte at
blinke og det stod klart, at verden var på vej mod en
global krise.

der, så vækker den 9. august

massive boliglån til amerikanere

på boligmarkedet, gik det hele

2007 samme klang som 4. august

med dårlig økonomi. Trods stor

strålende. Men da udviklingen

Den 9. august 2017 var det ti år

1914 [da England erklærede

usikkerhed for, hvorvidt lånene

vendte, huspriserne styrtdykke-

siden, at finanskrisen brød ud og

Tyskland krig, red.]. Den marke-

kunne tilbagebetales, havde

de og flere og flere ikke kunne

tvang verdens største økonomier

rer skæringspunktet mellem en

amerikanske banker ydet lånene i

betale afdragende på deres lån

i knæ. Det var her, vi så starten

gylden æra med velstand og ro,

stor stil, for de kunne videresælge

og måtte gå fra deres hus, så

til den økonomiske tsunami, som

og så kreditklemmens skytte-

dem til investeringsbanker, der

var systemet dømt til kollaps.

det følgende år skulle skylle hen

gravskrig - banker der gik ned,

ønskede nye investeringsobjek-

Det var netop, hvad BNP Paribas

over alverdens lande og lære os

de forstenede markeder, ejen-

ter med højt afkast, efter at den

opdagede den 9. august 2007.

ord som subprime-lån, derivater,

domsmarkeder der blev blæst til

amerikanske centralbank havde

bailout, ’too-big-to-fail’ og kredit-

atomer i manglen på kredit”.

sænket renten til et historisk lavt

Af Lars Wernblad Hansen, Netavisen Pio

klemme.

niveau.

Lehmann Brothers
kollapser

Kejseren havde ikke
noget tøj på

Investeringsbankerne puljede

Fra BNP Paribas meddelelse

starten på den globale finanskrise

herefter de risikable lån sammen

9. august 2007 skulle der dog

med Lehmann Brothers kollaps

Den 9. August 2007 meddeler

med andre og videresolgte dem

gå mere end et år, før verden

15. september 2008. Men fak-

den franske bank BNP Paribas,

i nye, fine indpakninger til sine

for alvor fik øjnene op for, hvor

tisk skal vi godt et år tilbage i

at den suspenderer alle handler

kunder. Resultatet var, at ingen

alvorlig situationen var. Den bri-

tiden, til den 9. august 2007, for

i tre af sine fonde. Fondene lig-

egentlig havde et overblik over,

tiske regerings redning af stor-

at finde roden til de dramatiske

ger alle inde med store mæng-

hvad lånene var værd.

banken Northern Rock i septem-

begivenheder, der udspillede sig

der af risikable amerikanske bo-

i september 2015. Den økonomiske redaktør på den britiske

De fleste forbinder formentlig

Dertil kom fremvæksten af

ber 2007 og JP Morgans overta-

liglån, de såkaldte sup-prime lån.

en lang række nye syntetiske,

gelse af investeringsbanken Bear

Meddelelsen dækker over, at

finansielle produkter, de såkaldte

Stearns i marts 2008 sendte

avis The Guardian, Larry Elliott,

banken har konstateret store tab

derivater, som gjorde det muligt

chokbølger gennem verdens-

peger på den skelsættende august

på lånene. Så store, at den reelt

at spekulere i, hvordan andre

markederne, men endnu var

dato med følgende begrundelse:

ikke kan opgøre, hvor meget

finansielle produkter ville klare

den generelle opfattelse, at

”Hvad angår de finansielle marke-

lånene egentlig er værd. Med

sig, uden selv at eje dem. Det

krisen kunne afgrænses til nogle

den udmelding sætter en større

gælder blandt andet de såkaldte

få banker - nogle få brodne kar.

bank for første gang fokus på, at

Credit deafualt swaps, som

noget meget alvorligt kan være

bruges til at sikre sig mod tab

advarselslamperne ikke længere

på vej, der har potentiale til at

på værdipapirer, og som derfor

ignoreres: Verdens stod over for

trække tæppet væk under hele

kunne gøre det attraktivt at

den mest alvorlige finansielle

den finansielle sektor.

spekulere i, at der kunne opstå

krise siden 1930’erne. Den 7.

tab på markedet.

september måtte den amerikan-

Baggrunden var, at amerikanske banker i årevis havde ydet

Så længe der var fremgang

Men i september 2008 kunne

ske regering redde de to real-

kreditinstitutter Fannie Mae and

blev Lehmann Brothers erklæret

Den amerikanske regering

penge til investeringer. Konse-

Freddie Mac, der stod for om-

konkurs, og dermed var krisen

måtte træde til med enorme

kvensen var, at væksten falder,

kring halvdelen af realkreditlån i

på det amerikanske boligmarked

redningspakker, de såkaldte

mens arbejdsløsheden skød i

USA. De havde begge lidt store

blevet til en global finanskrise.

bail-outs. Kongressen gav den

vejret.

tab på grund af udviklingen på

amerikanske regering lov til at

I Danmark kommer en lang

Kreditmarkederne frøs
til is

bruge 700 milliarder dollars på

række banker i vanskeligheder.

at opkøbe dårlige lån fra ban-

Særlig kritisk er situationen med

følgende kritiseret af dele af det

Lehmann Brothers var vævet

kerne og skyde mere kredit ind

Danske Bank, fordi banken ganske

republikanske bagland, som

tæt sammen med en lang række

i systemet. I de følgende uger

enkelt er for stor til at gå ned -

mente, at man burde lade falde

andre banker i både USA og ud-

og måneder måtte regeringer

’too big to fail’. Banken får alvor-

hvad ikke selv kan stå. Så da

landet gennem det såkaldte inter-

over hele verden ud i lignende

lige vanskeligheder, fordi den er

investeringsbanken Lehmann

bankmarked, hvor bankerne låner

redningsaktioner, fordi bankkrisen

dybt afhængig af udenlandske

Brothers en uge senere kom i

penge til hinanden. Konsekven-

på rekordtid spredte sig til resten

lån. Et bredt flertal i Folketinget

problemer, valgte den republi-

sen af konkursen blev derfor, at

af verden.

vedtager derfor i oktober Bank-

kanske finansminister Hank

kreditmarkederne fryser fuldstæn-

Paulson at smække kassen i.

dig til - bankerne turde ikke læn-

realøkonomien, fordi bankernes

Den beslutning blev skæbne-

gere låne penge ud til hinanden

tilbageholdenhed betød, at

svanger. Den 15. september

af frygt for nye konkurser.

virksomheder ikke kunne låne

boligmarkedet.
Bush-regeringen bliver efter-

Snart ramte krisen også

pakke I, der garanterer alle indskud i danske pengeinstitutter,
fortsættes næste side

premium taxi!

prøv de nye Volvo S90 & V90
Volvo’s to nye søstermodeller S90 og V90 giver en uhørt premium oplevelse i kvalitet og køreoplevelse.
Kom indenfor i en helt ny og unik verden - udviklet, formgivet og centreret omkring mennesket. Oplev det fantastiske
førermiljø, de storslående pladsforhold samt de seneste innovative teknologier, der gør det hele mere afslappende og sikkert!

VolvoCars.dk

Vølundsvej 2, 3400 Hillerød · Telefon 48 24 19 24 · volvo.bilforumnord.dk
Kontakt vores taxi-specialist Jens Hollesen: 40 31 19 24 • jens.hollesen@bilforumnord.dk
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for på den måde at give ban-

nogle steder vendt tilbage igen),

kerne adgang til kredit. Bankerne

Euro-samarbejdet har været (og

må til gengæld hæfte for op til

er fortsat) i krise, Grækenland

35 milliarder kroner til at afvikle

har været på randen af stats-

de banker, der måtte gå konkurs

bankerot af flere omgange, og

under krisen.

bankerne tjener igen masser af

I januar 2009 vedtages også

penge og bekæmper med næb

Bankpakke II, den såkaldte kredit-

og klør krav om mere regulering.

pakke. Her kan banker låne penge

Spørgsmålet er derfor, hvor

Uber bør tage
ansvar for store
bødekrav

af staten i det håb at bankerne

vi egentlig står her ti år efter.

vil låne videre ud til virksomhe-

Har vi lært nok af det, der skete

der og forbrugere, så der kan

for ti år siden? Har vi truffet de

komme gang i væksten. Trods

rigtige beslutninger, og har vi

bankpakkerne ender en række

garderet os godt nok mod, at

mindre banker med at måtte

det kan ske igen? Netavisen Pio

En gruppe på 20 tidligere Uber-

fører at tage kontakt til Uber,

dreje nøglen om, blandt andet

markerer 10-året for finanskrisen

chauffører har via advokatfir-

men uden at det har givet noget

Fionia Bank, Capinordic Bank,

ved at dykke ned i flere af disse

maet, In Advokater i København,

resultat.

Amagerbanken Ebh Bank og

uafklarede spørgsmål.

rettet henvendelse til Uber i

Løkken Sparekasse.

Hvad har vi lært på ti år?

Original artiklen stammer fra Netavisen
Pio: https://piopio.dk/10-aar-efterfinanskrisen-saadan-startede-det/

På de ti år, der er gået siden de
første advarsler fra BNP Paribas,
er der sket meget:

Modtag gratis dagligt nyhedsbrev fra
Netavisen Pio: piopio.dk/nyhedsbrev

Væksten har sneglet sig afsted,

Af Tommy Verting

gennem advokatfirmaet er det
forsøgt fra flere af de 20 chauf-

”Vi har rettet henvendelse til

Danmark og Holland for at få

Uber og påpeget, at det ultima-

Uber til at tage ansvar for de

tive ansvar ligger hos Uber, hvad

mange bødekrav, der er på vej

enten det er Uber-Danmark

mod tidligere Uber-chauffører,

eller Uber-Holland. Uber må

der kørte i hovedstadsområdet.

tage ansvar for bødekrav og

Anmodningen kommer med

eventuelle konfiskationer og

baggrund i, at Uber i Holland har

dermed friholde vores klienter,”

millioner af mennesker har mistet

udleveret omsætningstal om de

understreger Khuram Ahmed,

deres arbejde, der er gennem-

danske chauffører, som nu er

som rettede henvendelse til

ført voldsomme nedskæringer

havnet hos SKAT i Danmark.

Uber-Danmark og Uber-Holland

på offentlige udgifter, regeringer

”SKAT, som har samarbejdet

er blevet smidt på porten (og

med anklagemyndigheden,
har fået oplysninger om, hvor

Løkken

Amagerbanken

Sparekasse

Fionia
Bank

både på dansk og engelsk sprog
i starten af juli måned.
Kun to af de fem chauffører,

mange ture de enkelte chauf-

der står anklaget ved Køben-

fører har udført og hvor stor en

havns Byret i en sag, som bliver

omsætning det har medført.

genoptaget den 21. august,

Den enkelte tur er pr. definition

er med i gruppen på de 20

en overtrædelse at taxiloven og

tidligere Uber-chauffører, som

det er denne vinkel, som ankla-

advokatfirmaet In Advokater

gemyndigheden har anlagt ved

repræsenterer. De to tidligere

de fem principielle sager, der nu

Uber-chauffører er hver blevet

kører i Københavns Byret,” for-

præsenteret for meget store

tæller advokat Khuram Ahmed,

bødekrav.

fra In Advokater.
Forud for henvendelsen

Kære taxinævn

Lyt til branchen og kunderne
eller ødelæg jeres eftermæle
Af Joachim Jensen, chauffør 1-2090

taxitilladelse?” - Hvor der er vilje,
er der vej, som man siger.

I juni havde Berlingske Business

Jeg ved godt, at nævnet

en stort opsat artikel, hvoraf

straks vil påpege, at det er et

det fremgår, at specielt hoteller,

brud på forvaltningsloven og at

krydstogtsterminalen, Horesta

tilladelser skal slås op på ny osv.

og direktørerne for bestillings-

Men enhver vil have forståelse

kontorerne slår alarm overfor

for, at vi som branche står i en

den mangel på taxier, der er i

Force majeure situation med ny

Region Hovedstaden.

taxilov mv.

Jens Jørgen Nygaard, der

Eventuelle nye ansøgere, der

er formand for Taxinævnet i

valgte ikke at søge under sidste

Region Hovedstaden, oplyser

uddelingsrunde, kan man med

i samme artikel, at Taxinævnet

god grund sige, ikke har vist den

ikke kan dele flere tilladelser

fornødne interesse for en tilla-

ud inden de bliver lukket. På

delse. Skulle den interesse være

papiret overgår taxitilladelser fra

opstået på ny, har nye ansøgere

1. januar 2018 til Trafikstyrelsen.

få muligheden, når den nye lov

Enhver, der bare har en smule

er fuldt implementeret.

indsigt i, hvordan det offentlige

At ignorere kunder og en

At ignorere kunder og en samlet branche, der råber på nye tilladelser, og så intet foretage
sig, vil man også kunne påstå er et brud på forvaltningsloven, advarer Joachim Jensen.

opererer ved, at inden det nye

samlet branche, der råber

embedsmandeapparat har sat

på nye tilladelser, og så intet

sig ind i, hvordan man skal

foretage sig, vil man også kunne

hvorfor man ligeså godt allerede

med fremgang, hvor Uber er

forvalte en måske kommende

påstå er et brud på forvaltnings-

nu kan udvide flåden og betjene

væk og der er begyndende

håbløs lodtrækning om uddeling

loven.

kunderne inden de søger andre

højkonjunktur.

at de nye universaltilladelser,

I midten af industriferien

så er vi henne i slutningen af

var Trine Wollenberg fra Dansk

marts, eller nok starten af april

Taxi Råd ude i TV2 Lorry med

førkolleger, der blot gnider sig

ende, eller mere realistisk, bestil-

2018.

nogenlunde sammen opfordring

i hænderne over nuværende

lingskontorer og kunder, så er

til Taxinævnet, om at revurdere

situation med mange ventende

jeg sikker på, at jeres eftermæle

deres nej til nye taxitilladelser.

kunder på holdepladser og

vil blive betydeligt bedre end,

ingen taxier.

hvis i intet foretager jer.

Derfor mener jeg, at løsningen ligger lige for. Taxinævnet
kunne med et snuptag, dele

Fremhæves skal også Tho-

alternativer.
Jeg har mødt mange chauf-

100-200 taxitilladelser ud inden

mas RB Petersen, der er direktør

vi forlader september måned,

i Taxi 4x27 Amager-Øbro Taxi,

skyld mit franske, som at ”tisse

ved simpelthen at plukke fra

der har kæmpet en heroisk

i bukserne.” Om få år vil der,

den lange chauffør-venteliste,

kamp for flere tilladelser.

hvad enten vi kan lide det eller

fra den seneste uddeling af

De ledende figurer i bran-

Hvis i kære Taxinævn vælger
at lade jer inspirere af ovenstå-

Dette er for mig at se, und-

ej, være markant flere taxier,

taxitilladelser. Send en mail til

chen har indset, at der om få

men ingen kunder. Dem har vi

chauffør xx. med spørgsmålet,

år vil være markant flere taxier

allerede skubbet væk ved ikke

”Er du stadig interesseret i en

på gaden pga. den nye taxilov,

at have nok taxier i en periode
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Krydstogt
Ankomst- og afgang

Ankomst

Afgang

Kaj

Skib

10/08/17
11/08/17
11/08/17
11/08/17
12/08/17
12/08/17
12/08/17
12/08/17
12/08/17
13/08/17
13/08/17
14/08/17
14/08/17
15/08/17
15/08/17
15/08/17
16/08/17
17/08/17
18/08/17
18/08/17
19/08/17

10/08/17
11/08/17
11/08/17
12/08/17
12/08/17
12/08/17
12/08/17
12/08/17
12/08/17
13/08/17
13/08/17
14/08/17
14/08/17
15/08/17
15/08/17
17/08/17
16/08/17
17/08/17
18/08/17
18/08/17
19/08/17

Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Nordre Toldbod
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Nordre Toldbod
Langelinie
Langelinie
Nordre Toldbod
Langelinie
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj

AIDAbella
Vision of the Seas
Zuiderdam
Serenade of the Seas
Wind Surf
Astor
Costa Favolosa
MSC Magnifica
AIDAdiva
MSC Fantasia
Magellan
Norwegian Getaway
Sea Cloud II
Clio
Viking Sea
Island Sky
Celebrity Eclipse
Viking Sky
Regal Princess
Silver Cloud
Serenade of the Seas

20

13.00
06.00
07.00
09.00
07.00
08.00
08.30
09.00
13.00
08.00
08.00
07.00
08.00
07.00
07.30
16.30
07.00
08.30
05.00
07.00
07.00
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20.00
17.00
22.00
17.00
17.00
18.00
17.30
18.00
20.00
17.00
16.30
17.00
13.30
21.30
18.00
06.30
17.00
22.00
18.00
13.00
17.00

Turn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

19/08/17
19/08/17
19/08/17
20/08/17
21/08/17
21/08/17
22/08/17
22/08/17
22/08/17
22/08/17
23/08/17
23/08/17
25/08/17
26/08/17
26/08/17
26/08/17
26/08/17
27/08/17
27/08/17
28/08/17
29/08/17
29/08/17
29/08/17
29/08/17
30/08/17
31/08/17
31/08/17
31/08/17
01/09/17
01/09/17
02/09/17
02/09/17
02/09/17
03/09/17
03/09/17
04/09/17
04/09/17
04/09/17
05/09/17
05/09/17
05/09/17
06/09/17
07/09/17
07/09/17
08/09/17
09/09/17
09/09/17
09/09/17
10/09/17
10/09/17
10/09/17
11/09/17
12/09/17
12/09/17
12/09/17

08.00
08.30
09.00
08.00
07.00
07.30
06.00
08.00
11.00
13.00
07.00
07.00
08.30
07.00
08.00
08.30
09.00
08.00
09.00
07.00
05.00
08.00
08.00
09.00
10.00
08.00
08.30
13.00
07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
08.00
08.00
07.00
07.30
08.00
07.00
08.00
08.00
08.00
08.00
12.00
09.00
05.00
07.00
08.30
07.00
08.00
14.00
22.00
07.00
07.30
12.00

19/08/17
19/08/17
19/08/17
20/08/17
21/08/17
21/08/17
22/08/17
22/08/17
23/08/17
22/08/17
23/08/17
23/08/17
25/08/17
26/08/17
26/08/17
26/08/17
26/08/17
27/08/17
28/08/17
28/08/17
29/08/17
29/08/17
29/08/17
30/08/17
30/08/17
31/08/17
31/08/17
31/08/17
01/09/17
01/09/17
02/09/17
02/09/17
02/09/17
03/09/17
03/09/17
04/09/17
04/09/17
04/09/17
05/09/17
05/09/17
05/09/17
06/09/17
07/09/17
07/09/17
08/09/17
09/09/17
09/09/17
09/09/17
10/09/17
10/09/17
10/09/17
12/09/17
12/09/17
12/09/17
12/09/17

17.00
17.30
18.00
17.00
21.00
22.00
17.00
19.00
16.00
20.00
21.00
17.00
22.00
17.00
18.00
17.30
18.00
17.00
17.00
19.00
18.00
21.00
17.00
04.00
17.30
17.00
22.00
20.00
17.00
22.00
17.30
18.00
18.00
17.00
18.00
21.30
22.00
17.00
16.00
18.00
18.00
17.00
18.00
23.00
18.00
18.00
16.00
18.00
17.00
18.00
20.00
16.00
18.00
22.00
20.00

Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Langelinie
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Nordre Toldbod
Langelinie
Oceankaj
Nordre Toldbod
Langelinie
Langelinie
Langelinie
Langelinie
Langelinie
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Nordre Toldbod
Langelinie
Langelinie
Langelinie
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Langelinie
Langelinie
Langelinie
Oceankaj
Langelinie
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Oceankaj
Nordre Toldbod
Oceankaj
Langelinie
Langelinie

Berlin
Costa Favolosa
MSC Magnifica
MSC Fantasia
Seven Seas Explorer
Viking Star
Vision of the Seas
AIDAluna
Zuiderdam
AIDAdiva
Marina
Norwegian Getaway
Viking Sea
Serenade of the Seas
Europa 2
Costa Favolosa
MSC Magnifica
MSC Fantasia
Wind Surf
Nautica
Regal Princess
Europa
Silver Wind
Crown Princess
Arcadia
Mein Schiff 3
Viking Star
AIDAdiva
Norwegian Getaway
Azamara Journey
Costa Favolosa
MSC Magnifica
Celebrity Silhouette
MSC Fantasia
Deutschland
Clio
Viking Sky
Mein Schiff 3
Koningsdam
Albatros
Costa Mediterranea
Mein Schiff 3
Europa 2
Norwegian Jade
Seven Seas Explorer
Regal Princess
Ocean Majesty
Costa Favolosa
Norwegian Getaway
MSC Fantasia
Monarch
Europa
Marina
Viking Sea
AIDAvita

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
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"Humlebierne" i Aarhus er så småt ved at være klar

Der bliver ingen priskrig
i Aarhus

Henrik Nielsen
ny i bestyrelsen
i TAXA 4x35

massive markedsføring, til vi er

som chauffører og vognmænd

Ifølge TAXA 4x35´s interne nyhedsbrev er Palle
Christensen uden modkandidater blevet genvalgt
til bestyrelsesformand for
Sammenslutningen TAXA
4x35.

Af Tommy Verting

klar med alle biler,” fortæller

ikke vil udføre. Derfor kommer

Taxi 4x27´s nye vognmænd i

direktør i Taxi 4x27, Thomas RB

der heller ingen udmelding om

Aarhus - eller "humlebierne,

Petersen, som i disse dage har

priskrig i Aarhus fra vores side.

som vognmændene kalder sig,

rigtig mange bolde i luften. Bl.a.

Dog kommer vi til at køre med

er ved at være klar til at gå i luf-

med at finde egnede lokaler til

samme takster i Aarhus med

ten med nyt bestillingskontor i

kontor og kaffestue for chauffø-

25 procent rabat på km-taksten,

Aarhus. De første biler med den

rer og vognmænd.

pånær i myldretiden og under

gule indpakning og Taxi 4x27

”Vi hører ofte fra interes-

weekendtravlheden, ligesom vi

Ny i bestyrelsen er Henrik

Aarhus-logo har været synlige

serede vognmænd, fra DanTaxi

allerede gør det i København.

Nielsen, som gennem mange

i gadebilledet i nogle dage,

Aarhus og Aarhus Taxa, der selv

Salgsstrategien foregår i nært

år har været aktiv i flere besty-

selskabets app er taget i brug

henvender sig, og vi forventer

samarbejde med vognmæn-

relser ligesom han i en årrække

og der skrives stadig kontrakter

sidst på året at have 20 mindst

dene, ligesom vi tager stilling til

var direktør for det daværende

med interesserede vognmænd.

biler på gaden. Foreløbig har vi

en evt. lokal centralbetjening i

TaxaMotor.

”De første biler monteret

en god aftale om at løse opga-

dagtimerne i Aarhus i takt med

og kørslen for HB - Handicap

ver for HB og der vil komme

udvidelse af vognparken,” fast-

Bestyrelsen for Sammenslutnin-

Befordring, er så småt gået i

flere til, men det er vigtigt for

slår Thomas RB Petersen, som

gen TAXA 4x35 ser således ud:

gang, men vi venter med den

os, at vi ikke byder på opgaver,

stadig har en del opfølgnings-

· Palle Christensen, formand

møder foran sig om udviklingen

· Peter Lindegaard, eksternt

i Aarhus.

medlem og næstformand
· Henrik Nielsen
· Michael Dreisig
· Muhammed Aslam
· Charlotte Velling, eksternt medlem
· Frank Rasmussen, eksternt medlem

AARHUS
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Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Nordjyske Jernbaner

Regional DSB-togdrift på
nordjyske hænder
Region Nordjylland, Nordjyllands

mobiliteten og sammenhængs-

Trafikselskab og Nordjyske Jern-

kraften i Nordjylland til gavn for

baner har nu officielt overtaget

både borgere, turister og erhvervs-

den regionale togdrift fra DSB.

livet, og det ser vi frem til at ind-

Det blev markeret forleden ved

fri i de kommende år,” siger Ulla

en officiel indvielse på Hjørring

Astman (S), regionsrådsformand

Station, hvor transportminister

i Region Nordjylland.

Ole Birk Olesen og regionsrådsformand Ulla Astman klippede
det røde bånd.
Den 6. august 2017 var datoen

Nordjydernes mobilitet i
centrum
Den nordjyske overtagelse af

Transportminister Ole Birk Olesen og regionsrådsformand Ulla Astman har klippet det røde
bånd og byder alle fremmødte velkommen videre med de nye nordjyske regionaltog.

for den officielle overdragelse af

den regionale togdrift sker på

den regionale togdrift i Nordjyl-

forsøgsbasis, hvor Region Nord-

land fra DSB til henholdsvis

jylland har indgået en femårig

Region Nordjylland, Nordjyllands

aftale med Transportministeriet.

mobilitetsbehov i centrum i den

Nordjylland er tilfredse, hvilket er

Trafikselskab (NT) og Nordjyske

Som et resultat af aftalen, der

samlede kollektive trafikplanlæg-

Danmarksrekord:

Jernbaner.

blev underskrevet tilbage i marts

ning i Nordjylland. Aftalen er den

2015 af Ulla Astman og davæ-

første af sin slags, og vi er stolte

år været, at gøre Nordjylland til

det fejret med gratis togkørsel

rende transportminister Magnus

af at blive tildelt ansvaret for, at

foregangsregion på trafikom-

hele søndagen samt med taler,

Heunicke, har Region Nordjyl-

den bliver en succes,” siger Jens

rådet. Det er en stor opgave,

musik og mundgodt ved en

land fået overdraget trafikkøber-

Otto Størup, administrerende

som vi er klar til fortsat at løfte

offentlig åbningsfest på Hjørring

ansvaret for regionaltogstrafik-

direktør for NT.

i fællesskab med Nordjyske

Station, hvor transportminister

ken på strækningen mellem

Ole Birk Olesen og regionsråds-

Skørping og Frederikshavn.

Overtagelsen blev blandt an-

formand Ulla Astman i fælles-

”Vores målsætning har i flere

Jernbaner - og vi glæder os alle

Klar til de nye kunder

til at byde flere kunder velkom-

Nordjyske Jernbaner bliver

Han fortæller endvidere, at man

men i de 13 nye blå tog, hvor

skab klippede det røde bånd, som

dermed ny togoperatør på stræk-

hos både NT og Nordjyske Jern-

vi tilmed også tilbyder endnu

markerede den officielle indvielse

ningen, hvilket medfører omkring

baner ser meget frem til, at

flere togafgange samt branchens

af den regionale togdrift:

en tredobling af virksomhedens

skulle tage hånd om de mange

bedste kundeservice inden for

”Det er en milepæl for den

hidtidige aktivitetsniveau. NT får

nye kunder på de regionale jern-

landets grænser,” siger Jens

kollektive trafik i Nordjylland, men

det administrative ansvar for den

baner. Begge selskaber er da

Otto Størup.

også for dansk kollektiv trafik

samlede kollektive trafik i hele

også topscorere i Forbrugerrådet

generelt. Vi er den første region

regionen, herunder også kunde-

TÆNKs seneste kundeservice og

i landet, der er blevet tildelt eget

service og markedsføring:

-tilfredshedsundersøgelser. Her

ansvar for den regionale togdrift,

”Overtagelsen af togdriften er

viste resultaterne blandt andet,

og det er vi selvsagt utroligt

en unik mulighed, der betyder,

at mere end 80 procent af

stolte af. Vores mål er at styrke

at vi kan sætte nordjydernes

brugerne af den kollektive trafik i
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Bosch og Daimler demonstrerer
førerløs parkering
doerne fra parkeringsgaragens
infrastruktur til kørselsmanøvrer
og stopper om nødvendigt
køretøjet i god tid.

Plads til 20 procent flere
køretøjer
Premieren efterfølges af en
intensiv test- og opstartsfase. De
lokale myndigheder i Stuttgart,
TÜV Rheinland samt Transportministeriet i Bade-Württemberg
har fulgt projektet nøje med
henblik på at vurdere bil- og parI Mercedes-Benz-museets

"Autonom kørsel bliver

starter, når køretøjet af sig selv

keringsgarageteknologiens drifts-

parkeringsgarage i Stuttgart har

en realitet, før vi tror. Førerløs

kører op til opsamlingsområdet.

sikkerhed. Inden den førerløse

Bosch og Daimler realiseret

parkering på museet viser på

Returnering af bilen er lige så

parkering bliver endelig frigivet

en automatisk parkeringsser-

imponerende måde, hvor avan-

let: Kunden efterlader køretøjet

til kunder og offentligheden skal

vice. Med en kommando fra

ceret teknologien allerede er",

i garagens drop-off-område og

systemet dog først godkendes

en Smartphone kan bilister nu

siger Dr. Michael Hafner, leder

returnerer det vha. appen på sin

endeligt af myndighederne –

automatisk parkere biler på

af udviklingen af automatiseret

Smartphone. Når parkeringsga-

forventes i starten af 2018. På

tildelte pladser uden at skulle

kørsel og aktiv sikkerhed hos

ragens intelligente system har

den måde vil Bosch og Merce-

overvåge køretøjets bevægelser.

Mercedes-Benz Cars.

identificeret køretøjet, starter

des-Benz opnå erfaringer med,

bilen, og den ledes til en tildelt

hvordan brugerne vil håndtere

plads.

automatisk parkeringsservice.

Automatiseret parkeringsservice

"Brugen af intelligent infra-

er en vigtig milepæl på vejen

struktur i parkeringsgarager og

mod autonom kørsel. Pilotløs-

forbindelsen til køretøjer har

Denne førerløse parkering

ningen i Mercedes-Benz-muse-

gjort det muligt for os at gøre

muliggøres af samspillet mellem

garager kan få eftermonteret

ets parkeringsgarage er verdens

førerløs parkering til en realitet

den intelligente infrastruktur i

infrastrukturteknologien. For

første infrastrukturbaserede

før end forventet", sagde Ger-

parkeringsgaragen baseret på

ejere af parkeringsgarager vil

løsning til en fuldautomatiseret

hard Steiger fra Bosch-divisionen

teknologi leveret af Bosch og

førerløs parkering betyde en

parkeringsservice under virkelige

Chassis Systems Control.

Mercedes-Benz. De installerede

mere effektiv anvendelse af den

sensorer i parkeringsgaragen

tilgængelige parkeringsplads -

forhold med og uden en fører

Eksisterende parkerings-

Automatisk kørsel til og
fra parkeringspladsen

overvåger kørselsgangene og

Det samme område kan rumme

2018 vil besøgende selv kunne

deres omgivelser, mens bilen

op til 20 procent flere køretøjer.

opleve den praktiske service i

Med en Smartphone kan enhver

ledes på vej. Teknologien i bilen

museets garage.

reservere en bil via app. Rejsen

omdanner sikkert komman-

ved rattet. Og fra starten af
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The Electric Taxi skal køre
over hele verden
London Taxi Company skifter navn

stattes af køretøjer, der maksimalt

til LEVC - London EV Company, og

udleder 50 gram CO2 pr. kilo-

har netop åbnet op for bestillinger

meter og fra nytår er det endelig

af deres nye hybrid taxi - The Elec-

slut. Her overtager bl.a. den nye

tric Taxi, eller TX-modellen, som

el- og benzindrevne Black Cab

ventes solgt over hele verden.

fra London EV Company mange

Første internationale levering går

af kørselsopgaverne, der udføres

til Holland, hvor der i nær fremtid

efter taximeter. Firmaet lover, at

skal leveres ikke mindre end 225

der ugentligt kan spares op mod

hybrid London-taxier.

100 engelske pund alene på

I London er det for længst
besluttet, at de dieseldrevne
køretøjer skal ud af byen og er-

brændstofudgifterne.
Moderselskabet Geely, som

nye hybrid taxi fra dette efterår på

også ejer Volvo, vil producere den

en ny bilfabrik i Coventry.

TAXAIMPORT

TAXAIMPORT

Behimo
Behimo
A/S
Behimo'
A/S'A/S

!

!

- Find selv bilen og lad os gøre arbejdet!
Behimo!A/S!!!Vestermarksvej!40,!Kliplev!!!DK:6200!Aabenraa!

!

Markedets
bedste
priser,
billigere
end du
regner
med - Kontakt
os idag.
Køb din nye
brugte
taxa langt
direkte
fra Tyskland
uden
fordyrende
mellemled.
Vi køber bilen

for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte moms bliver betalt og

Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled.
leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.
Vi køber bilen for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte
moms bliver betalt og leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

Ring 22 288 288

Ring
22 288 288
for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu
for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

Behimo A/S

Behimo
A/S 40, Kliplev
Vestermarksvej
DK-6200 Aabenraa
DK-6200
Aabenraa

Tel.:
+45 36 92 28 00
Fax:
+45 36 92 28 04
CVR-Nr. DK 35 03 03 28

Se vores
biler biler
på www.taxaimport.eu
Se vores
på www.taxaimport.eu
Behimo'A/S'
Vestermarksvej'40,'Kliplev'
DK>6200'Aabenraa'
'
'

Tel.:+45'36'92'28'00'
Fax:'+45'36'92'28'04'
CVR>Nr.'DK'35'03'03'28'
'
'

Sydbank'A/S'>'DKK#KONTO'
Reg.nr.:'7910'
Kontonr.:'1810806'
IBAN:'DK51'7910'0001'8108'06'
SWIFT>BIC:'SYBKDK22'

Sydbank'A/S'>'EURO#KONTO#
Reg.nr:'7910'
Konto:'9409130'
IBAN:'DK12'7910'0009'4091'30'
SWIFT>BIC:'SYBKDK22'
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App til bestilling af flyrejse

								 og taxi

Den svenske lufthavn, Stock-

Stockholm Arlanda, der nu

holm Arlanda, er klar med ny

lancerer app’en Appride, hvor

app, hvor den rejsende samtidig

taxien bestilles og betales samti-

med bestilling af flyrejsen kan

dig med flyrejsen. Det er planen

booke en taxi.

at samme service på sigt skal

Ifølge mediet Stand By er det
Swedavia, der driver Sveriges

udrulles til nogle af de andre
svenske lufthavne.

Spar tid og mange penge og få styr
på din vognmandsforretning

ti største lufthavne, herunder

Danmarks nye
Oversigt over afgang/tilgang af tilladelser
Region Hovedstaden:
Syv vognmænd valgte at aflevere ni taxitilladelser i juli måned.
Børge Kenton Jensen		
Ebbe Erik Larsen		
Erik Weber Lau		
Erik Weber Lau		
Jørgen Bjarne Flygare		
Sadiki Naser		
Poul Jørn Jepsen 		
Torben Kallestrup Laursen
Torben Kallestrup Laursen

01-1509 TAXA 4x35
01-2211 TAXA 4x35
01-1174 TAXA 4x35
01-1175 TAXA 4x35
01-0334 DanTaxi 4x48
01-1721 Taxi 4x27
01-0767 TAXA 4x35
01-2780 DanTaxi 4x48
01-1788 DanTaxi 4x48

Taxi-App

Af Tommy Verting

Viceborgmester og formand
for Teknik- og Miljøudvalget i

Danmarks nye Taxi-App fra Dansk Taxi Service
kører allerede i flere kommuner og bruges af
hde (K), var for nylig fremme i
landvognmænd og mindre bestillingskontorer.
Nordfyns Kommune, Franz Ro-

lokalmedier med udtalelser om,

at han ikke kunne forstå, hvorfor

Dansk Taxi Service tilbyder Callcenter service
for bytaxier, landvognmænd og OST.

det kunne være noget af en

udfordring for borgerne, at få fat
Aalborg:

Der blev afleveret 4 tilladelser i juni og juli måned:
Erik Bjørn Spliid Mølhave
Liselotte Dejløv Ibsen		
Lars Toft Jensen		
Brian Munkholm Ibsen
Aarhus:

851-0431
851-0025
851-0029
851-0105

i taxi,
samtidig
forlød,
at vi sammen stå stærkere overfor
Mednår
én det
godkendt
fælles
App kan
de store udfordringer.
taxivognmændene
havde svært

ved at få tingene til at hænge
sammen økonomisk.

Talsmanden for kommunens
Dansk
Taxi Service

Ingen oplysninger om afleverede taxitilladelser i juli måned

seks
Niels Dam,
Tlf.taxivognmænd,
70 70 78 00

Abonnér på Nyhedsbrev fra TaxiMinibus Danmark
Bliv abonnent på TaxiMinibus
Danmarks nyheder og modtag
et ugentligt nyhedsbrev med
historier fra transportbranchen samt det månedlige
digitale magasin. Læs mere på
www.taxidanmark.com/abonnement

Udgivelse/distribution:
TaxiMinibus Danmark distribueres digitalt til landets chauffører og vognmænd, der udfører persontransport under taxiloven og busloven. Vi rammer mere end 10.000 potentielle læsere. Hertil kommer
vores ugentlige nyhedsbrev. Læserne er bl.a. medlemmer af de mange brancheorganisationer indenfor
taxi, bus, minibus, limousine og vognmænd med mere end 2.500 OST-tilladelser.
Udgivelse: Ca. den første uge i hver måned • Abonnement: Kr. 395,- for hele året
inklusiv ugentligt nyhedsbrev.
Udgiver/redaktion: Verting ApS • Stengade 32 F • 3000 Helsingør
telefon/mobil 49 26 26 26 • taxi@verting.dk • www.taxidanmark.com
Ansvarshavende: Tommy Verting • Redaktionel deadline: Den 26. i måneden før
Annonce deadline: Den 25. i måneden før • telefon 49 26 26 26

