minibus

nr.

3

Marts 2017 22. årgang

Store tab
på udtjente
taxier
Ny taxilov
åbner for
konkurrence
Lønsikring for
selvstændige
vognmænd

Ventet i 19 år på af få taxitilladelse

Risikerer at komme i klemme
i overgangsordning

Hybridbiler med
garanteret restværdi

Gælder også Flextrafik, sygetransport og limousine.
Løbende holdstart i Jylland og på Sjælland.

BLIV TAXIVOGNMAND NU

Kampagnepris i begrænset periode: kun 4.500 kr.

Ring 75 72 47 00
eller tilmeld direkte på
www.dekra-vognmand.dk

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

FINANSIERING
Mercedes-Benz Finans Danmark AS

EUC Nord

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

EUC Sjælland i Køge

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

UCplus A/S

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

Vognmmandsspecialisterne ApS

TAXAMETERVÆRKSTEDER
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

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

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

Nykredit Leasing A/S

MERCEDES SERVICE/PLADE

VOLVO-RESERVEDELE

Gørløse Auto Import ApS

Spar op til 60% på Volvo-reservedele

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

FORENINGER/FAG.ORG.
Arbejdsgiverforeningen for
Taxivognmænd i
Danmark

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

3F Københavns Chauffører

Taxiregnskab - kontakt Finn Krogsbøll

AMU SYD

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

Buskort - BAB – Flex

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

Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk

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

REVISION OG BOGFØRING

KURSER/UDDANNELSE

Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

P.O. AUTO

Bliv medlem. Skriv til ATD@di.dk for mere
information om medlemskab.
Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen

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

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak
Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

TaxiRiget ApS

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

Revisionsanpartsselskabet

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

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: Taxi Danmark tlf. 49 262626
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Store tab på udtjente taxier
Af Tommy Verting

kroner. ”Vi købte bilen brugt for

biler sælges afgiftsfrit efter en

vores næste kunde står lige om

Taxivognmænd skal tænke sig

halvandet år siden og står nu

bestemt periode og kilometertal.

hjørnet. Vi er tvunget til at køre

om en ekstra gang, hvis de vil

med et tab på 225.000 kroner.

I dag skal der afregnes afgift til

mange kilometer frem til næste

drive vognmandsforretning uden

Tabet skal afskrives på de 18

staten efter konkret vurdering

tur og det bliver til mange kilo-

at tabe hele overskuddet på af-

måneder, vi har haft bilen. Det

af bilens markedspris ved salg.

meter meget hurtigere end der

skrivninger. Sådan lyder advarslen

betyder en årlig afskrivning på

SKATs praksis på området bety-

køres i byerne, og tilmed straffes

fra taxivognmand Kim Brænd-

ikke mindre end 150.000 kro-

der, at alle vognmænd - især de

vi nu for det høje kilometertal.

strup, som driver Mørke Ny Taxi

ner. Det dør vi af og derfor har vi

der kører mange kilometer på

Derfor vil vi på det kraftigste an-

på Djursland.

valgt at lade bilen køre videre.”

kort tid, aftvinges en alt for høj

befale, at afgifts-området bliver

registreringsafgift, der medfører

gennemgået af politikerne, da

består af fem køretøjer, hvoraf

dere på bare et enkelt år måtte

et stort underskud på salg af

det ellers vil få store konsekven-

flere biler er blevet indkøbt uden

afskrive ca. 80.000 kroner på

brugte biler:

ser for taxiområdet. Vi kan kun

afgift og senere vurderet af SKAT

en Citroen C4 Grand Picasso,

med henblik på salg.

hvor han på en tidligere model,

BMW 520D kan en vognmand i

mange landtaxi selskaber til luk-

der var købt med frikørsel, kun

et bestillingskontor i byen nøjes

ning,” konkluderer Kim Brænd-

pler på voldsomt stigende af-

skulle afskrive 32.000 kroner

med at afskrive ca. 75.000

strup, som hidtil uden held har

skrivninger på biler i forhold til

årligt.

kroner om året, fordi han bruger

forsøgt at få hjælp fra politikere

Kim Brændstrups vognpark

Kim Brændstrup har eksem-

Kim Brændstrup har endvi-

”I vores eksempel med en

se, at loven om afgifter tvinger

længere tid på at køre de

på Christiansborg - herunder

de tidligere regler om frikørsel,

ydermere på bare et enkelt år

samme kilometer. Der er altså

Skattemisteren. De eneste som

som ophørte med udgangen af

afskrevet 185.000 kroner på en

en ulige kamp imellem land og

har været lydhøre har været Kim

2014.

Ford Transit og 137.000 kroner

by,” erklærer Kim Brændstrup og

Christiansen (DF) og Leif Lahn

på en VW Passat 2.0 TDI.

fortsætter:

(S),” slutter Kim Brændstrup.

biler, der var købt og frikørt efter

”Tidligere var der normalt en

Kim Brændstrup har

afskrivning på ca. 30.000 kroner
årligt, men det holder ikke i
dag. Nu er vi nødt til at afskrive
op mod 150.000 kroner årligt

”Det sker nærmest aldrig, at

Urimelig forskel på land
og by
Alle taxivognmænds afskriv-

på et køretøj, og det tror jeg

ninger stiger, men på landet

bestemt ikke mange vognmænd

stiger afskrivningerne meget

har økonomi til,” konkluderer Kim

mere end i byen, årsagen er og

Brændstrup og giver et eksempel:

altid være sådan, at landtaxier

”En BMW 520D, som fra

skal køre længere efter kun-

ny kostede 340.000 kroner i

derne. Der er også meget større

indkøb, vurderer SKAT nu til en

chancer for returkørsel i byen,

handelspris på 171.000 kroner

end der er på landet.

inklusive en afgift på 96.000

Tidligere kunne brugte
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Vagn Nymand Andersen,
ser frem til, at monopolet for taxi forsvinder
og taxibranchen åbnes
for alle

Ny taxilov åbner for konkurrence

Nymand A/S klar til at blive en
stor spiller på taximarkedet
Tekst og foto: Tommy Verting

og adgang til frit at hente et

klare overbevisning, at folk er

Hansen driver en fin forretning

ubegrænset antal bustilladelser

vænnet fra at tænke taxi som

og passer sine kunder. Han har

Nymand A/S i Nykøbing Falster

hos Trafikstyrelsen, har Vagn

transportmulighed, når de skal

derfor mange trofaste kunder,

er en stor spiller på marke-

Nymand Andersen igen og igen

i byen. Taxi er slet ikke inde i

som slet ikke er i tvivl om, hvor

det i busbranchen, hvor der

hørt dårlige historier om taxi og

befolkningens overvejelser mere

de skal ringe hen, når de skal

altid har været fri konkurrence.

manglende service. For nylig

og det er branchen selv, der er

køres. DanTaxi har også forsøgt

Direktøren i selskabet, Vagn

kunne han f.eks. læse i den lo-

skyld i det. Tidligere var der flere

at kvæle ham via kommunen,

Nymand Andersen, ser frem til,

kale avis, at når folk i dag ringer

landtaxivognmænd, som havde

men det er ikke lykkedes. Kom-

at monopolet for taxi forsvinder

til det lokale taxiselskab for at

nogle udmærkede forretninger

munen har sagt nej til at tvinge

og taxibranchen åbnes for alle

forudbestille en kørsel til bane-

og løste opgaver for bl.a. Falck

Bjarne Hansen ind i bestillings-

og han er allerede klar til at

gården, får de den besked, at de

og kommuner. Men desværre

kontoret. Den samme nedgang

etablere et nyt taxiselskab.

ikke kan være sikre på at blive

var det Nykøbing Taxas fornem-

har der været på Lolland, hvor

kørt, for hvis ikke der er nogen

ste opgave at få dem lukket

landvognmænd er blevet lukket

chauffør, der gider køre turen, så

eller med tvang få dem ind over

ned på stribe,” fortæller Vagn

kan det ikke lade sig gøre.

deres bestillingskontor. I dag

Nymand Andersen.

Befolkningen har valgt
taxi fra
Alt i mens vognmandsforret-

”Sådan noget er jo med til,

har vi kun en enkelt landtaxa-

ningen Nymand A/S de senere

at befolkningen vælger taxi fra

vognmand i Nørre Alslev oppe

år er blevet større og større i

til fordel for andre mulighe-

på Nordfalster, der hedder

takt med flere kørselsopgaver

der. Og det er netop min helt

Bjarnes Taxi. Indehaveren Bjarne
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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

Find mere information
på toyota.dk/taxi
TAXI DANMARK
MARTS -17 5

Selskaber med dyr pladsleje er
passé og taxiservice på landet
kan kun blive bedre.
Vagn Nymand Andersen er
overbevist om, at det bliver et
langt og sejt træk, at få borgerne til igen at bruge taxi, når
de skal transporteres, men han
er villig til at lægge kræfter i
og tror ikke det bliver svært at
konkurrere mod taxiselskaber,
hvor vognmændene betaler op
mod 8.000 kroner i måneden i
pladsleje pr. tilsluttet vogn.
”Vi vil gerne gøre forsøget
og tror på, at det kan lade sig
gøre. Nykøbing Taxa, som i
dag hedder DanTaxi, har været
præget af misundelse og jalousi
vognmændene imellem. De
ødelagde forretningen for dem
selv og borgerne havde kun et

Vagn Nymand Andersen og syv medarbejdere styrer allerede en vognpark på 75 busser og er klar til at udvide med taxier.

valg på grund af deres monopol
og det var at fravælge taxi. Med
den nye lov tror jeg, der kom-

overgangsordning på tre år og

SKAT større. En App kan doku-

mer en opsplitning,” lyder gættet

vi kan derfor ikke vide, hvornår

mentere kundens oplysninger

Vil investere det
nødvendige

fra Vagn Nymand Andersen.

vi kommer i betragtning til at få

og bestilling af turen. Hertil kom-

”Vi vil starte op og udvikle efter-

taxitilladelser, men vi er klar, når

mer info om kundens betaling

hånden som kunderne kommer

at der kommer en forbedring af

det bliver vores tur. Jeg forstår

og GPS-oplysninger om selve

til. Men til forskel for taxi vil vi

taxiservicen ude på landet:

dog ikke, hvorfor der i den digi-

turen. Ydermere kan omsæt-

satse og investere fra starten

Han er også overbevist om,

tale verden vi lever i i dag stadig

ningen automatisk registreres i

for at få gang i forretningen.

om, at med den nye lov vil

holdes liv i brugen af taximetre.

vognmandens regnskab.

Størrelsen på vognparken for

befolkningen på landet ikke

Når kunden sætter sig i en taxi,

”Vi har en tablet i samtlige

længere have adgang til taxi.

udsteder de faktisk en blanco-

biler og vi skal kunne dokumen-

succes, som selskabet opnår

Min påstand er, at der tværti-

check. De kender ikke prisen

tere alle kørsler over for kom-

og Vagn Nymand Andersen kan

mod bliver bedre service. Er

for turen, før de er fremme.

munen med tidspunkter om

derfor ikke sætte tal på, hvor

man taxivognmand, må man

Hvorfor skal kunden ikke kunne

afhentning og aflevering. Det har

mange biler deres kommende

også køre de ”dårlige” ture for

få en pris på forhånd? Det er

vi gjort siden 2007. Vi kan gå et

taxiselskab ender ud med.

at holde gang i forretningen.

blot at taste adressen, så kom-

år tilbage og se nøjagtigt, hvor

Man kan ikke bare sidde med

mer prisen – uanset hvad vej

vores biler var på det tidspunkt.

gørende fra start. Det afgørende

armene over kors og nægte at

chaufføren vælger at køre. Det

Kommer der en klage, hvor en

for os er, at vi får en forretning

køre korte ture, som de gør i de

meget mere sikkert og enkelt,”

borger mener at have ventet for

ud af det, som vil være et godt

store bestillingskontorer.”

understreger Vagn Nymand

længe, kan vi hurtigt tjekke om

supplement til vores nuværende

Andersen.

det er korrekt eller ukorrekt,”

forretning, men selvfølgelig

forklarer Vagn Nymand Ander-

er volumen med til at skabe

sen videre.

forretning,” understreger Vagn

”Det har været meget tale

Ny teknik
”Lovudkastet indeholder en

6
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I den nye lov bliver kravene
til at registrere kørsler over for

Nymand A/S afhænger af den

”Antallet af biler er ikke så af-

Nymand Andersen. Han er også

komst betaler vi chaufførerne

Det kan ikke være meningen,

Forretningerne er blevet større

sikker på, at der fremover bliver

timeløn og overtidsbetaling fra

at offentlige midler skal bruges

og større og de små mand- og

strammet op over for vogn-

de møder til de går hjem. Vi kan

til snyd. Vi skal som vognmænd

koneforretninger er der ikke

mænd, der ikke svarer enhver

derfor ikke have folk siddende

overholde overenskomster over

mange af mere. Det har lidt at

sit. Det tidligere langsommelige

et sted og vente i to eller tre

for vore ansatte, men det kan

gøre med kommunesammen-

kommunale system med at føre

timer uden at have omsætning

ikke lade gøre på den måde, de

lægningen i 2007. Dengang

sager om inddrivelse af tilladel-

og siden vi stoppede med flex-

store trafikselskaber udliciterer

vandt Nymand en EU-kontrakt,

ser for manglende skatteindbe-

kørsel er der kun blevet ringere

kørslerne,” understreger Vagn

som var en kæmpe opgave efter

talinger forsvinder til fordel for et

betingelser med vognmænd,

Nymand Andersen.

at de fem daværende lokale

system hos Trafikstyrelsen, hvor

der tilbyder sig for lidt mere end

der hurtigt og nærmest fra dag

et par hundrede kroner i timen.
Det sker vel at mærke uden at

110 år gammel
vognmandsforretning

Alslev, Sakskøbing, Nysted, Syd-

til dag sker inddragelse af tilladelser ved snyd eller manglende

trafikselskaberne tager ansvar.

Firmaet Nymand er 110 år gam-

muner, var blevet slået sammen

betalinger.

Det forstår jeg ikke, for når jeg

melt. Vagn Nymand Andersens

til Guldborgsund Kommune.

entrerer med en underentre-

far, Wagner Nymand Andersen,

kommuner på Falster – Nørre
falster og Nykøbing Falster Kom-

I dag er der 75 køretøjer hos

Flexkørsel ikke interessant prenør, så har jeg det objektive

etablerede i sin tid landruter og

Nymand A/S, som udfører opga-

Nymand A/S har uden større

ansvar for, at vedkommende

skoleruter for kommunen, som

ver for både Lollands Kommune

succes igennem en kortere år-

overholder reglerne og betaler

senere blev overtaget af Stor-

og Guldborgsund Kommune.

række forsøgt sig med flexkørsel:

den løn han skal og ikke snyder

strøm Amts Trafikselskab – STS.

Nymand A/S driver bestillings-

”Vi kørte 3-4 år fra 2009-

med fakturering eller lignende.

I mange år drev Nymand

kontor for Guldborgsund Kom-

2013 med syv garantibiler i 40

Trafikselskaberne udsiger sig helt

rejsebureau med 16 turistbusser

mune og beskæftiger daglig syv

timer om ugen. Det gjorde vi

dette ansvar ved at kalde sig en

og sendte ferierejsende i busser

mand på kontoret.

med tre stationcars og fire mini-

statsinstitution. Trafikselskaberne

af sted til Costa Brava hele fire

busser, men stoppede fordi Mo-

har jo det fulde overblik, fordi alt

gange om ugen. I dag er der

Aktieselskab

via en overgang droslede ned

er registreret. Trafikselskaberne

kun en enkelt stor turistbus tilba-

Vagn Nymand Andersen har

på garantibiler for at øge mæng-

kan se alle kørsler og pauser

ge hos Nymand A/S. Den kørte

selv været vognmand i 38 år

den af variabel kørsel. Variabel

på de enkelte køretøjer og

sidste år kun 7.000 kilometer.

og overtog i sin tid busserne fra

kørsel kunne dog ikke fungere

medvirker herved til social løn-

for os. Ud fra vores overens-

dumping uden at tage ansvar.

”Folk blev mere og mere

sin far én efter én i takt med

rejsevante og de traditionelle

at de skulle udskiftes. I 2010

busrejser blev afløst af længere

etablerede han det nuværende

og dyrere rejser med fly. I år

aktieselskab, Nymand A/S, med

2000 kom de første minibusser

ham selv i spidsen som admi-

til os, men først efter et stykke

nistrerende direktør. Bag sig har

tid kom der gang i den del af

han en professionel bestyrelse

forretningen. Det skete ved at

med advokat Flemming Boye

vi fik en opgave med special-

som formand.

klasse-kørsel i Nykøbing Falster
Kommune. Herfra gik det så
fremad og efter kommunesammenlægningen i 2007 gik det
tilmed rigtigt stærkt. Kørselsopgaverne var servicekørsel med
ældre og skolekørsel,” erindrer
Vagn Nymand Andersen.
Busbranchen har været
under forandring de senere år.
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Undlader arbejdsklausuler i
flex-kontrakter
Tekst og foto: Tommy Verting

Et flertal i bestyrelsen i det regionale trafikselskab, Sydtrafik, me-

urealistisk lave og medvirkende

krav til løn og arbejdsvilkår i kon-

timer om dagen for at skabe en

årsag til at social løndumping på

trakterne i form af arbejds- eller

levevej.

flextrafik-området.

sociale klausuler sådan som

Sydtrafiks bestyrelse angiver

f.eks. FynBus har gjort. Med en

Ordnede forhold

ner ikke, det er deres opgave at

i et referat, at det er Sydtrafiks

arbejdsklausul følger imidlertid

Knud Erik Langhoff (K), formand

sikre ordentlige løn- og arbejds-

holdning, at løn og arbejdsvilkår

også kontrolforpligtelsen. Det

for Teknikudvalget i Kolding

vilkår for flexchauffører og har

og kontrollen heraf principielt er

betyder, at trafikselskabet selv

Kommune og medlem af besty-

netop igangsat kørsel på nye

et anliggende for den relevante

skal etablere et kontrolapparat

relsen for Sydtrafik skriver bl.a. i

flex-kontrakter uden at indføre

myndighed og arbejdsmarke-

og nogle procedurer, som i det

et læserbrev i JydskeVestkysten:

arbejdsklausuler, som ellers

dets parter.

store og hele svarer til dem, der

”Det er helt korrekt, at vi i

udføres af de tilladelsesudste-

bestyrelsen for Sydtrafik har sagt

ordentlige løn- og arbejdsvilkår

til, at et af kravene for at opnå

dende myndigheder. Altså en

nej til dobbeltkontrol, nej til at

for flexchauffører.

og besidde en tilladelse til at

form for dobbeltadministration

kontrollere sociale klausuler, nej

udføre flexkørsel er, at løn og

med deraf følgende ressource-

til at overadministrere, fordi det

følge de øvrige regionale trafik-

arbejdsvilkår svarer til niveauet i

træk, hedder det i et referat fra

ikke er vores opgave.

selskaber, der benytter arbejds-

de pågældende kollektive over-

et tidligere bestyrelsesmøde i

klausuler i deres udbud, som

enskomster. Det er den tilladel-

Sydtrafik.

kan være med til at sikre ordent-

sesudstedende myndighed -

lige løn- og arbejdsvilkår for

henholdsvis kommuner omkring

Løndumping

taxi, og Trafikstyrelsen for bus

flexchauffører.

taxitilladelser og Trafik- og Byg-

Ifølge 3F har Sydtrafiks udbud

med mere, der har ansvaret for

kunne være med til at sikre

Dermed undlader Sydtrafik at

Bestyrelsen henholder sig

Det er ikke Sydtrafik, men
den tilladelsesudstedende
myndighed, kommunen for

gestyrelsen omkring OST-tilladel-

resulteret i timepriser helt ned til

kontrol af, hvorvidt de nævnte

resserede bydere på trafikselska-

ser - der har retten og pligten til

215 kroner. Det medfører lave

betingelser er opfyldt.

bets opgaver, bliver der udtrykt

at kontrollere disse forhold.

lønninger på godt 100 kroner

bekymring omkring de lave til-

Sydtrafik er vidende om, at et

i timen og trætte chauffører,

kontraktstart, om der foreligger

budspriser, som betegnes som

trafikselskab kan indføre egne

som tvinges til at køre op til 17

en tilladelse. Modtager Sydtrafik

Fra flere sider blandt de inte-

Sydtrafik kontrollerer inden

en klage eller bliver opmærksom på brud af reglerne, vil
det straks blive anmeldt til rette
myndighed. Mister entreprenøren sin tilladelse, medfører det
ophævelse af rammeaftalen
med Sydtrafik.
Brydes overenskomstmæssige aftaler, for eksempel ved
fusk med lønsedler, er det i
den danske model en sag for
arbejdsmarkedets parter og
Arbejdsretten og eller politiet i
de grove tilfælde.
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NORDENS LØNSIKRING

NÅR DIN VOGN
HOLDER STILLE,
HOLDER DIN
INDTÆGT
OGSÅ STILLE.
KAN DU LEVE FOR 10.000 KR. EFTER SKAT I SYGEDAGPENGE?
HVIS NEJ, SÅ LÆS HER OM MARKEDETS ENESTE LØNSIKRING FOR SELVSTÆNDIGE.
DEN SIKRER DIG MELLEM 5.000 - 20.000 KR. EKSTRA HVER MÅNED.
De færreste kan leve af sygedagpenge. Derfor bør alle
selvstændige vognmænd have en lønsikring, der holder dig
kørende, når sygdom tvinger bilen i garage.
Vi tilbyder lønsikringen i samarbejde med en af Europas
største finansvirksomheder. Prisen for lønsikringen er fra kun
167 kr. om måneden, og kan dække op til 20.000 kr. pr. md.

Du skal ikke modregne andre ydelser eller anden indtjening,
og det er let at komme i gang, da vi ikke kræver helbredsoplysninger.
Lønsikringen er kort fortalt skabt i respekt for selvstændiges
økonomiske grundlag under sygdom.
Hør mere på 70 20 95 95 eller se mere på nordens.dk

F I N A N S H U S E T F O R S E LV S TÆ N D I G E

nordens.dk

Lønsikring for selvstændige
vognmænd
Salgschef i NORDENS, Jacob U. Schultz, er
overbevist om, at lønsikring bliver populært
blandt vognmænd.

af selvstændige, ikke danner

fentlige ydelser eller indtjening

et økonomisk fundament som

fra virksomheden. Sikringen er

sikrer eksistensgrundlaget som

skræddersyet til selvstændige

selvstændig ved længerevarende

og til en lav månedlig præmie

sygdom. Dermed betaler mange

på mellem kun ca. 167 kroner

selvstændige for en sikring, der

og 485 kroner. Den dækker fra

faktisk skaber et falsk trygheds-

første sygedag og sygdom på

grundlag, da sygedagpengene

op til 6 sammenhængende

ikke rækker til at betale de faste

måneder. Det er let at komme i

omkostninger.

gang da forsikringen kan tegnes

Sygedagpengeforsikringen

helt uden krav om helbredsop-

Som vognmand er det værst

skaber derfor grundlaget for at

dækker kun de første 14 dage

tænkelige nok at blive syg eller

det ikke går galt ved længereva-

indtil de går på sygedagpenge

lysninger.

skadet i en længerevarende

rende sygdom.

- og det bliver efter al sandsyn-

ringen kan NORDENS desuden

lighed til nedsat takst, da det

tilbyde en driftsikring, som dæk-

Som supplement til lønsik-

periode uden at være i stand til

”Lønsikring ved sygdom sik-

at passe sin forretning. Omkost-

rer vognmanden mod en ufor-

offentlige system anser det for

ker udgifter i firmaregi på sam-

ningerne er de samme, men

udsigelig fremtid, hvor sygdom

arbejde at ringe til sine kunder.

me vilkår som lønsikringen. Du

indtjeningen mangler. En situa-

ofte kan vise sig at være en

tion hvor det er et spørgsmål

stor risikofaktor, der kan påvirke

afholde vognmanden fra at

muligheden for en månedlig

om tid, før det går galt.

selvstændiges økonomiske

tilse, at alt kører bedst muligt i

erstatning på helt op til 40.000

fundament og deres fremtidige

hans forretning under sygdom

kroner.

marked tilbyder NORDENS -

eksistensgrundlag som selv-

-tværtimod. Vi ved nemlig at te-

finanshuset for selvstændige,

stændig,” fortæller salgschef

lefonsamtaler for en vognmand

i samarbejde med Europas

Jacob U. Schultz fra NORDENS.

ikke skaber indtjening, det gør

”Vi er bekendt med, at rigtig

kørsel. Vi ved, at det er vigtigt,

Som de første på det danske

største finansvirksomhed,

Vi forsøger derimod ikke at

markedets eneste lønsikring

mange har Statens sygedagpen-

at vognmanden følger med på

for selvstændige. Ordningen

geforsikring i forventning om, at

sidelinjen og svarer nødvendige

sikrer selvstændige en månedlig

den skaber et økonomisk solidt

telefonopkald uagtet sygdom,”

skattefri udbetaling på mellem

fundament i forbindelse med

understreger Jacob U. Schultz.

5.000 og 20.000 kroner oven i

sygdom. Virkeligheden er dog, at

dine sygedagpenge. Forsikringen

sygedagpenge for størstedelen

10
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NORDENS tilbyder lønsikring
uden modregning af øvrige of-

har som selvstændige således

Drivlinjegaranti og økonomisk tryghed

Toyota Hybrid til taxi med garanti
på drivlinje i 2 år/200.000 km og
garanteret restværdi
Udtrykket "hybrid" kommer af

og effektiv, da en hybridbil fra

at TFS (Toyota Financial Services)

sig om, hvor langt man kan køre

latin og betyder på dansk kryds-

Toyota altid har trinløst automat-

tilbyder taxivognmænd en garan-

i en Toyota Hybrid. Man skal

ning eller blanding. Hos Toyota

gear.

teret restværdi på deres taxier.

nemlig ikke oplade en hybridbil.

Denne garanterede restværdi

Bare der er benzin i tanken, kan

betyder hybrid samarbejde mel-

Garanti på drivlinje på
2 år/200.000 km

giver vognmanden en økonomisk

man køre som i en benzin- el-

motor og en elmotor. En hybridbil

tryghed, fordi bilen blot leveres

ler dieselbil. Batteriet oplades

fra Toyota kombinerer nemlig en

Toyota Hybrid drivlinjegaranti

tilbage til TFS efter 2 år og

automatisk ved hjælp af den

benzinmotor med en elmotor.

giver taxivognmænd en ekstra

200.000 kørte km. Vognmanden

producerede kinetiske energi

Bilen vælger helt automatisk,

tryghed mod uforudsete udgifter

får dermed mulighed for udeluk-

fra bremsning og under kørsel.

hvornår den skal benytte elmoto-

til reparationer af drivlinjekom-

kende at fokusere på driften af

Batteriet i hybridbilen skal heller

ren eller benzinmotoren eller en

ponenter og dækker Toyota-taxier

sin forretning.

ikke udskiftes, da det er designet

kombination af begge. Man skal

i op til 2 år eller 200.000 km.

blot som taxivognmand læne

Eneste forudsætning er, at taxien

sig tilbage og nyde kørslen, for

vedligeholdes i henhold til servi-

Skal ikke oplade på
forhånd

den er særlig behagelig, smidig

ceprogrammet. Hertil kommer

Der er ingen grund til at bekymre

lem den konventionelle benzin-

til at holde hele bilens levetid,
ligesom ejer-afgifterne altid er
helt i bund.
fortsættes næste side
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Lydløs kørsel

altid mindre end sammenlig-

Man opdager hurtigt, at Toyota

nelige benzinbiler. Toyotas hy-

Hybrid giver en glidende, beha-

bridbiler udleder desuden færre

gelig og miljøbevidst kørsel, uan-

kvælstoffer (NOx) end benzin-

set om man kører i byen eller på

og især dieselbiler. Udledningen

landevejen. Og når hybridbilen

af kvælstoffer (NOx) fra en

kører på el, kan man samti-

hybridbil er op til 15 - 30 gange

dig nyde den meget støjsvage

mindre end fra en dieselmotor.

kørsel. En hybridbil glider nemlig

NOx har direkte og indirekte på-

lydløst afsted, når man kører på

virkning på menneskers

el. Stilheden og den totale ro fra

sundhed.

Toyota RAV4 2.5 197 HK H3
Stor SUV i D-segmentet med høj indstigning, godt
overblik og med bl.a. bakkamera, elektrisk bagklap,
p-sensor for/bag, regnsensor, skumringssensor, Smart
Entry & Start System (nøglefri betjening), adaptiv fartpilot, 2-zoners klimaanlæg, Toyota Safety Sense sikkerhedspakke med automatisk nødbremse for både
objekter og fodgængere samt meget mere.

motoren skal opleves for at tro,
det er muligt!

Lavt CO2 udslip
Toyota har forsket og udviklet
hybridteknologien siden 1960’erne og solgt over 10 millioner
hybridbiler på verdensplan siden
introduktionen af verdens første
masseproducerede hybridbil,
Toyota Prius, i 1997.
Hybridbiler har et lavt benzinforbrug og giver samtidig mindre
udslip. Alle Toyotas hybridbiler
udleder typisk mindre CO2 end
sammenlignelige dieselbiler og

12
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Toyota Prius+ 1.8 136 HK
D-segment MPV (Multi Purpose Vehicle) med 7 sæder eller plads til masser af
bagage. Noget af udstyret er 17” alufælge, regnsensor, bakkamera, Smart Entry &
Start System (nøglefri betjening), Head Up Display, fartpilot, klimaanlæg, Toyota
Touch 2 multimedia system med 7” touch skærm, Toyota Safety Sense sikkerhedspakke og meget mere.

Toyota Auris Touring Sport 1.8 H2 Comfort
Mellemklasse stationcar (C-segment) og en rigtig
”sparegris” med bl.a. 16” alufælge, regnsensor,
skumringssensor, el-foldbare sidespejle,
bakkamera, bakspejl med automatisk
nedblænding, fartpilot/fartbegrænser, klimaanlæg, Toyota
Touch 2 multimediesystem
med 7” touch skærm og bakkamera, Toyota
Safety Sense sikkerhedspakke med Pre-Collision System
(automatisk nødbremse),
Lane Departure Alert (vognbaneassistent), Road Sign Assist
(vejskilteassistent) og Automatic
High Beam (automatisk skifte mellem kort
og langt lys).

Toyota Prius 1.8 122 HK H3
Stor mellemklasse sedan (D-segment) med fantastiske køreegenskaber, super driftsøkonomi og et hav af
lækkert udstyr som fx 17” alufælge, bakkamera,
elektriske sidespejle, bagklap betjening ved push
knap, Smart Entry & Start System (nøglefri betjening),
2-zonet klimaanlæg, adaptiv fartpilot, head up
display, 7” multimediedisplay, DAB+, Toyota Safety
Sense sikkerhedspakke inkl. Blind Spot Monitor (blind
vinkel overvågning) og meget mere.

Toyota byder på frokost

Toyota vil meget gerne invitere taxivognmænd til at kigge forbi hos en række forhandlere, så de kan se nærmere
på de forskellige hybridmodeller. Det sker hen over 13 formiddage hos forhandlere over hele landet. På oversigten kan du finde tid og sted, der passer dig bedst. Forhandlerne er klar til at fortælle mere om fordelene ved at
vælge en hybridbil til taxikørsel, herunder leasing, priser og meget mere.
Husk at tilmelde dig hos taxi-rådgiveren ved at ringe til ham på nummeret i oversigten – så byder han på frokost.

				
By
Dato
Sted
Taxi rådgiver

Telefon

Aalborg
Aarhus N.
Frederica
Kolding
Esbjerg
Aabenraa
Kbh. N
Valby
Nivå
Hjørring
Viborg
Holstebro
Vejle

41718154
87471207
76227008
29402499
23838290
29259169
22748118
36197011
49184410
51674655
20142322
20441199
23349281

27. marts
4. april
7. marts
20. marts
13. marts
28. marts
21. marts
6. marts
14. marts
22. marts
15. marts
29. marts
5. april

kl. 11
kl. 11
kl. 11
kl. 11
kl. 18
kl. 11
kl. 11
kl. 11
kl. 11
kl. 11
kl. 11
kl. 11
kl. 11

Frederikstadvej 7, Aalborg
Grenåvej 465, 8250 Egå
Vejlevej 117, Fredericia
Ambolten 5, Kolding
Esbjerg taxi central
Flensborgvej 174, Aabenraa
Tagensvej 148 - 150, Kbh N.
Gammel Køge Landevej 127, Valby
Niverød Erhvervspark 2, Nivå
A F Heidemanns Vej 2, Hjørring
Gl. Skivevej 80, Viborg
Bastrupgårdvej 1, Holstebro
Haderslevvej 1, Vejle

Anders Gren
Morten Rysz
Jan Schott
Michael Christensen
Patrick Madsen
Michael Bøgeskov
Michael Zschau
Mark Salonen
Jesper Blædel-Hastrup
Niels Pedersen
Morten Lihn
Flemming Madsen
Frank Jensen
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Taxavognmand Kim Petersen, Padborg:

Ny taxilov medfører ikke store
ændringer i Sønderjylland
Af Tommy Verting

Taxavognmand Kim Petersen fra
Padborg tror ikke den kommen-

Bl.a. fordi det i bestillingskonto-

Padborg og tilsluttet DanTaxi

rerne bliver muligt at skille sig af

i køreområde 2, som dækker

med uønskede personer:

Aabenraa og Sønderborg kom-

Afskrivning næsten
fordoblet efter bortfald af
frikørsel

mune med ca. 45 biler.

Af nyere tiltag er Kim Petersen

”Nogle kolleger har måske en

de nye taxilov vil bringe flere

anden opfattelse af tingene eller

nye taxiforretninger frem på

en anden holdning til, hvor-

kørt i Tønder og Varde i en peri-

frikørselsordningen, som slut-

markedet i Sønderjylland. Måske

dan forretningen skal køres og

ode inden han flyttede til Pad-

tede med udgangen af 2014.

vil der komme flere biler på

det er da ærgerligt, at enkelte

borg, hvor han har været vogn-

Han kører i dag i en Volvo til

gaden til at konkurrere om kun-

utilpassede personer kan øde-

mand siden 2013. Han har ikke

godt 300.000 kroner og regner

derne, men Kim Petersen tror

lægge forretningen for deres

i sinde at forlade DanTaxi.

med at køre den helt ned i løbet

dog ikke, at flere biler vil skabe

kolleger. Med den nye lov kan

”Vi betaler 1.600 kroner i

af fire år og 600.000 kilometer.

en bedre taxi-dækning i tyndt

vognmænd, der ikke vil følge

ugentlig pladsleje og har fået

Dette medfører en årlig afskriv-

befolkede områder på landet og

bestillingskontorets forretnings-

mange gode kunder ind. Selvføl-

ning på næsten 80.000 kroner

slet ikke i det område han selv

form, blive sparket ud, og det

gelig har det været mod at yde

mod tidligere omkring 40.000

bor i. Alligevel hilser Kim Peter-

er positivt,” siger Kim Petersen,

rabat, men det bliver man jo

kroner årligt. Han vil dog ikke

sen den nye taxilov velkommen.

som er hjemmehørende i

nødt til i dag for at få kunderne

gå på kompromis og købe en

ind i folden. DanTaxi er dog ble-

billigere bil:

Kim Petersen har tidligere

vet dygtige til at forklare kun-

tet, der kan holde,” slutter Kim

rabatter, som der efterspørges,

Petersen.

chaufførerne til at køre turene.
Smertegrænsen for rabat ligger
på ca. 20 procent,” mener Kim
Petersen.

"Med den nye lov kan vognmænd, der ikke
vil følge bestillingskontorets forretningsform,
blive sparket ud - det er positivt,” siger Kim
Petersen.
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”Bilen skal være af en kvali-

derne, at de ikke kan få så store
fordi det så bliver svært at få

14

mest ærgerlig over bortfaldet af

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:
15 Busimport.dk Sjælland ApS
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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 15
TAXI
DANMARK
MARTS--17
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DANMARK
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16 15
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Spørgsmål til Transport-, Bygnings- og Boligministeren og Skatteministeren

Flexkørsel i egen bil mod
skattefradrag efter statens takster?
Enhedslisten transportordfører,

kan anvendes til kørsel af flextra-

Henning Hyllested, har stillet

fik i udbud og skriver således:

spørgsmål om det nylige fælles

'I det nylige fælles udbud af

udbud af flextrafikken fra Fynbus,

flextrafikken fra Fynbus, Syd- og

Syd- og Midttrafik, til Transport-,

Midttrafik er der i nogle af de

Bygnings- og Boligministeren og

indkomne bud tilsyneladende

Skatteministeren.

anvendt en konstruktion, hvor

Henning Hyllested ønsker

budgiver har entreret med un-

svar på om anvendelse af egen

derleverandører (”vognmænd”),

bil til erhverv - mod skattefra-

som anvender egne biler ind-

drag efter statens takster - også

registreret på ”hvide plader” og

Henning Hyllested ønsker svar på om anvendelse af egen bil til erhverv - mod skattefradrag
efter statens takster - også kan anvendes til kørsel af flextrafik i udbud.

Spar tid og mange penge og få styr
på din vognmandsforretning

Danmarks nye

Taxi-App

Af Tommy Verting

ikke på ”gule plader.” Budgiver

erhverv - mod skattefradrag efter

erholder efter det oplyste 10

statens takster - også kan anven-

pct. af det beløb, som kontrak-

des til kørsel af flextrafik i udbud.

ten med trafikselskabet er vun-

• Redegøre for, om der er sket

det på. Budgiver betaler variable

en stigning i antallet af biler

udgifter for underentreprenø-

- med tilladelse til at køre flextra-

Viceborgmester og formand

rerne (brændstof, reparation og

fik - registreret på ”hvide plader.”

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.

alm. vedligehold). De entrerede

• Redegøre for om konstruktio-

Nordfyns Kommune, Franz Ro-

vognmænd fratrækker herefter

nen er i overensstemmelse med

et beløb i kørselsgodtgørelse

love og regler for udbud, kørsel

lokalmedier med udtalelser om,

efter statens takster i lighed med

af flextrafik samt skattelovgivning

at han ikke kunne forstå, hvorfor

f.eks. handelsrejsende. Dette

• Redegøre for, om der kan

det kunne være noget af en

beløb kan med en anslået kørsel

være tale om (ulovlig) stats-

udfordring for borgerne, at få fat

på 125.000 km. årligt beløbe

støtte til flexkørsel, når man i

i taxi,
samtidig
forlød,
at vi sammen stå stærkere overfor
Mednår
én det
godkendt
fælles
App kan

sig til 200.000 - 250.000 kroner

nedenstående konstruktion

de store udfordringer.
taxivognmændene
havde svært

årligt.

benytter sig af kørselsfradrag for

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

benyttelse af privatbil til erhverv,

ved at få tingene til at hænge
sammen økonomisk.

Dansk Taxi Service
Talsmanden for kommunens

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

På den baggrund bedes
ministeren:
• Redegøre for, om ordningen
for anvendelse af egen bil til
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i dette tilfælde flexkørsel.'

Flexkunders egenbetaling ender
i lommerne som sorte penge
Når flexkunders egenbetaling

tvivl om, da omsætningen for

som helst, og det har jeg det

kunne vi da ikke have udviklet

på 30-40 kroner pr. tur ender i

flexkunders egenbetaling i den

svært med, da jeg er en meget

vores forretning så meget, som

chauffører og vognmænds lom-

forretning hun selv er medejer

stor modstander af svindel og

vi gjorde,” fortæller Helle Linne-

mer som sorte penge, er det

af månedligt udgør mere end

humbug,” erklærer Helle Linne-

rup videre. Hun anbefaler, at

mange penge, som hver måned

500.000 kroner. Beløbet har

rup, som selv føler, hun har været

et igangværende forsøg, hvor

udelades af den registrerede

endda været højere.

jaget vildt siden de i sin tid fik

flexture ved onlinebestilling for-

omsætning ved flexkørsel. Det

”Jeg har skrevet til bestyrel-

oparbejdet deres store vogn-

udbetales ved bestilling, sættes

mener Helle Linnerup, som er

serne i de regionale trafikselska-

mandsforretning med 160 køre-

i værk for alle brugere af flexkør-

medindehaver af Holstebro og

ber, Transportministeriet og flere

tøjer i Vinderup Taxi, TEA og

sel hurtigst muligt.

Omegns Taxi og Vinderup Taxi.

politikere og siddet til møde ved

Holstebro og Omegns Taxi.

Og at det er store beløb, det

SKAT for to år siden, men der

drejer sig om, er hun ikke i

går jo lang tid, før der sker noget

”Alle troede, at vi havde
svindlet og bedraget, for ellers

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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Fra produkt til kundefokus
trafik. Omstillingen er naturligvis

ny taxilov kan udføres af samme

præget af nødvendige opgør

køretøj, må ikke betragtes som

med en transportkultur, der for

en revolution, men nærmere

længst er opgivet af brugerne

som resultatet af en branche,

som ude af trit med udviklingen.

der skal finde sin plads, og

Alle borgere skal i "ny tid"
kunne udføre sine daglige gøremål også via kollektiv transport.
Her vil transportsystemet "WAY"
været et godt bud på forandring.
At en taxi, sygetransport,
limousine og OST-opgave i en

Af Anders Christiansen
TRANSPORTHUSET

skal fruen til kontrol på sygehu-

Set fra et adfærdsøkonomisk

Falck, og herren på besøg hos

synspunkt, har taxibranchen

familie i en OST-vogn. Endnu en

humpet sig af sted i frigear i

mulighed for vogntype kunne

flere årtier. Men tingene kom-

være, hvis en i husstanden

mer til at ændre sig med stor

havde brug for en handicapbus.

hast.
Et uvægerligt skifte fra pro-

set i en sygetransportvogn fra

Den traditionelle personbefordring har med andre ord ud-

duktfokus til kundefokus vil skabe

viklet sig til en reaktionær gam-

helt nye persontransportvirksom-

mel mand, der fodslæbende

heder, der i opbygning og service

bevæger sig fremad med største

er fjernt fra nutidens fordyrende

besvær...

produktionsformer.

"WAY" i "ny tid"
Stop ressourcespild

Som konsulent i TRANSPORT-

Den evige strøm af leverandører

HUSET deltager jeg i en arbejds-

herunder sygetransport, taxi,

gruppe, der forventer fremkom-

flextrafik, rutetrafik og handicap-

me med forslag til en erstatning

kørsel vil være fortid, når en ny

af de store og langsomme

taxilov og andre tiltag i person-

rutebusser i provinsen.

transporterhvervet folder sig ud
i "ny tid."
Helt gak gak er det jo også,

Et væsentlig større antal
"minibusser" i langs og tværgående 15 minutters rutedrift efter

når eksempelvis et ældre ægte-

tyrkisk forbillede skal tiltrække

par skal ud og handle, så tager

kunder en masse til en hen-

de en taxa. Senere på dagen

slumrende national kollektiv

18
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måske har fået en fremtid i "ny
tid"?

DANSK TAXIIMPORT

SALG & FINANSIERING
Vi tilbyder alle bilmærker til
Taxi - OST - Limousine - Privatbiler
Vi leverer brugte import- samt fabriksnye biler.
Vores speciale er leasing, salg og finansiering.
Dansk Taxiimport har mere end 25 års erfaring
med taxisalg og service.
Ring og hør nærmere eller besøg vores webside
www.dansk-taxiimport.dk

Tlf. 35 14 40 00
TAXI DANMARK MARTS - 17
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Forbedret realløn, øget tryghed
i arbejdslivet og nye værn mod
løndumping
3F Transport og DI har indgået

DI på begæring skal udlevere

oven i lønnen to gange om året.

kroner mere om måneden over

forlig om “Fællesoverenskomsten,”

oplysninger til 3F Transport med

Der betales fremover fuld løn

de næste tre år. Oven i kommer

der bl.a. omfatter chauffører på

navne på, hvem der er underle-

under forældreorlov. Bliver en

en fordobling af den særlige op-

DI’s virksomheder. Forliget om-

verandører for virksomhederne,

forælder kaldt hjem på grund af

sparing, der stiger fra 2 til 4 pro-

handler ikke bus- og taxiområ-

så 3F kan indlede forhandlinger

barns sygdom, har forælderen

cent af lønnen. Det svarer til en

det, men lægger en linje for

med henblik på at opnå over-

fortsat ret til barns første syge-

yderlige lønstigning på mindst

en række andre aftaler for cirka

enskomst med de pågældende

dag dagen efter.

500 kroner om måneden, der

35.000 ansatte på virksomhe-

underleverandører. Det nye værk-

der i transportsektoren under

tøj føjes til de aftaler om lønkon-

DI’s overenskomster med 3F
Transport.

kan bruges til ekstra pension,
børneomsorgsdage eller udbeta-

trol og værn mod løndumping,

En samlet pakke til
fremtidens transport

der blev indført i 2010, 2012

”Vi har aftalt en samlet pakke,

om året. Vi forventer, det vil

les som del af lønnen to gange

og 2014 vedrørende adgang til

der rækker ind i fremtiden. Både

forbedre reallønnen mærkbart,”

Forbedret realløn

lønkontrol på virksomheder med

når det gælder lønstigninger og

siger Jan Villadsen.

Stigninger i timelønnen betyder,

overenskomst.

øget købekraft. Når det gælder
sikring af danske job på danske

at månedslønnen for en 37-ti-

Et tryggere familie- og
seniorarbejdsliv

vilkår via et nyt våben mod

1.200 kroner over de næste tre
år. Inklusiv stigningen i indbeta-

Den nuværende ret for ansatte

stærkere tillidsvalgte og mere

lingen til den særlige opsparing

på transportområdet til 22 se-

indflydelse på arbejdslivet og

fra to procent til fire procent

niorfridage udvides med 10 eks-

planlægning på virksomhederne.

oven i lønnen giver det mindst

tra fridage til i alt 32 fridage til

Samtidig kan vores medlem-

cirka 1.700 kroner om måne-

seniorer, der har højst fem år til

mer se frem til bedre tryghed

den. 3F Transport forventer, at

de kan få folkepension. Samtidig

i jobbet. Dels for børnefamilier

det hæver reallønnen for ansatte

indføres ret til 2 børneomsorgs-

med behov for omsorgsdage

på transportområdet de næste

dage om året. Indbetalingen på

og pasning af syge børn. Dels i

tre år.

2 procent oven i lønnen til den

arbejdslivet som seniorer, hvor

særlig opsparing til hver enkelt

10 ekstra seniorfridage betyder,

Nyt våben mod
løndumping

ansat fordobles til 4 procent

at seniorer nu kan holde op til

oven i lønnen. Pengene kan

32 seniorfridage om året,” siger

Nyt våben mod løndumping

anvendes til øget pensionsind-

Jan Villadsen, der er formand for

hos underleverandører betyder,

betaling, 2 børneomsorgsdage

3F Transport.

at virksomheder omfattet af 3F

om året, som indtægt ved brug

Transports overenskomst med

af seniorfridage eller udbetaling

mers arbejdsuge stiger mindst
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løndumping. Og når det gælder

”Lønstigningerne direkte på
timelønnen giver mindst 1.200

Ventet i 19 år på af få taxitilladelse

Risikerer at komme i klemme i
overgangsordning
Tekst og foto: Tommy Verting

erfarne chauffører i taxiklubben
på Birkedommervej i Køben-

Efter mere end 19 års ventetid

havns Nordvestkvarter, hvor de

risikerer chaufførerne Joachim

for seks år siden brugte flere

Jensen og Finn Tryde Eriksen

tusinde kroner for at bestå et

stadig at måtte vente i lang tid

vognmandskursus. Penge som

på at få en taxitilladelse. Begge

i dag er spildte eftersom kravet

kan nemlig komme i klemme i

om vognmandsuddannelse

den 3-årige overgangsperiode,

forsvinder med indførelsen af

som regeringen har bebudet i

den nye taxilov.

forbindelse med implemente-

”Allerede dengang havde vi

ringen af den nye taxilov. I over-

en forventning om, at det nu

gangsperioden vil der årligt blive

omsider var blevet vores tur til

uddelt 500 nye universaltilla-

at få en taxitilladelse, men det

delser.

er desværre ikke gået sådan.

”Som vi læser oplægget til

Jeg forventede så at komme

den nye taxilov, skal alle og en-

i betragtning i den forgangne

hver kunne søge de nye univer-

sommer, hvor der fra Taxinæv-

saltilladelser uanset anciennitet.

net i Region Hovedstaden blev

Det gælder også almindelige

udstedt 70 tilladelser, men jeg

mennesker, der aldrig tidligere

var nummer 75 på listen og

har kørt taxi. Men hvis der på

dermed fem pladser fra at få

regeringens udmelding om en

der har kørt ulovligt og været

landsplan årligt er 5.000 - 6.000

en taxitilladelse,” fortæller Finn

ny taxilov satte en stopper for

heldige ikke at blive taget af po-

ansøgere til de 500 tilladelser,

Tryde Eriksen, der pt. kører som

den forventning,” fortæller Finn

litiet. De kan tage et 14-dages

der skal uddeles årligt i de tre år

chauffør i TAXA 4x35.

Tryde Eriksen.

chaufførkursus og være heldige

overgangsperioden varer, kan vi

”Vi vidste, at der stadig blev

Joachim Jensen (tv) og Finn Tryde Eriksen håber at overgangsordningen til den nye taxilov
på tre år åbner mulighed for at tilgodese, at chauffører med en lang anciennitet, kan få en
universaltilladelse.

”Vi accepter selvfølgelig, at

at få en tilladelse før os, der har

vel forvente, at uddelingen sker

afleveret en del tilladelser og

regeringen har ønsket at libera-

ventet i 19 år og betalt i dyre

ved lodtrækning og så risikerer

at vi i løbet af sommeren igen

lisere taxiområdet, men finder

domme for et vognmandskursus

både Joachim og jeg at tabe

ville være nede på det mini-

at det vil være mest fair, hvis

og adskillige ansøgningsgebyrer

i en lodtrækning til chauffører,

mumsantal taxitilladelser, der

rækkefølgen om uddeling efter

til Taxinævnet. Det er vel ikke

der blot har kørt en enkelt må-

var fastsat af nævnet. Ydermere

anciennitet opretholdes i de tre

rimeligt,” slutter Joachim Jensen.

ned. Det er vel ikke retfærdigt,”

blev der i efteråret afleveret lidt

år overgangsperioden varer,” for-

spørger Finn Tryde Eriksen, som

flere tilladelser end der plejede.

klarer Joachim Jensen, der kører

har sammenfattet problemstil-

Og da den vognmand jeg kørte

i DanTaxi og fortsætter:

lingen i et brev til Folketingets

for med 11 tilladelser døde, var

Transport-, Bygnings- og Bolig-

vi mange, der var overbevist

vi skal søge på lige fod med an-

udvalg.

om, at der nu ville komme en

søgere uden anciennitet. Tag

ny tildeling at tilladelser, men

f.eks. de mange Uber-chauffører,

Taxi Danmark møder de to

”Det kan ikke være rigtigt, at
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Udfordringer i den nye stemmeaftale omkring en ny taxilov
Af Thomas RB Petersen, cand. polit, adm. direktør i Taxi 4x27 (Amager-Øbro Taxi)

Den gamle taxilov indeholdt en række ”balancer,” der skulle sikre økonomisk og social ligevægt i en branche, hvor adgang til
markedet kan være meget nemt og hvor kunderne ikke, som ved f.eks. frisørforretninger kan undgå dårlig service og snyd, da
det er en tilfældighed i hvilken vogn, man kommer til at køre. Hvis man er blevet snydt af sin frisør, kan man undgå at handle i
forretningen igen, da man ved hvor forretningen bor. Sådan er det ikke med taxi. Her er det en en tilfældig bil, der kom forbi eller
blev sendt.
For at sikre at der var en vis balance mellem udbud og efterspørgsel, er taxierhvervet blevet reguleret i mere eller mindre høj
grad og helt tilbage til da det var drosche-kørsel med hest.
Nedenfor forsøges beskrevet hvorledes begrænsninger er forsøgt balanceret af hensyn til både kunder og udøvere af erhvervet
og hvordan det er i det nye oplæg, der er indgået en stemmeaftale om.
Gammel taxilov

Ny taxilov

Adgangsbegrænsning

Priskontrol

Adgangsbegrænsning

Priskontrol

Efterspørgslen efter taxi fluktuerer over tid. Både i løbet af
en dag, en uge en måned og
hen over året.

Antalsbegrænsningen betyder,
at der ofte vil være for få biler,
hvorfor at ma som modvægt
mod antalsbegrænsningen har
der indført priskontrol, således
at kommunen fastsætter maksimalprisen for taxikørslen.
På den måde kan taxibranchen
ikke misbruge adgangsbegrænsningen til at sikre sig ekstraordinært store profitter for
deres kørsel.

Efter en overgangsperiode
på 3 år fjernes den direkte
adgangskontrol, således at alle
der vil udstyre sin bil med de
foreskrevne kontrolapparater, miljøkrav mm. kan få tilladelse til at sætte biler på
gaden.

Der er lagt op til, at der bliver
priskontrol foretaget af det
enkelte kørselskontor, der opererer under et generelt prisloft.
Vognmanden får dermed ikke
selv indflydelse på, hvad prisen
for hans ydelse skal være, men
det bestemmes af det kørselskontor han SKAL (se senere)
være tilmeldt.

For ikke at have 10.000-vis
af taxi, har man indført en
begrænsning i antallet af vogne,
der måtte udføre hyrevognskørsel.

Der er dermed forsøgt at skabe en balance mellem udbud
og efterspørgsel, der beskytter
både chauffør og kunde.

Adgangen til at sætte biler på
gaden udvides til også at gælde
for selskaber og ikke som i dag
- kun i personlige selskaber
med den enkelte vognmands
personlige hæftelse for sin drift.

Der er i oplægget indlagt
relativt skrappe restriktioner
på prisdannelse, således at der
kun må være to takster, der
kun kan reguleres fire gange
om året. Dvs. at udsving i efterspørgslen ikke kan modsvares
af prisstigninger (sådan som
hoteller f.eks. kan), trods at der
ikke er begrænsninger på, hvor
stort udbuddet af taxier kan
være.

Konklusion: Den nye taxilov forringer ”balancen” mellem udbud og efterspørgsel og gør i øvrigt vognmanden til et selvstændigt
profitmål.
Vi anbefaler, at det enkelte kørselskontor selv skal kunne fastsætte sine priser og varierer dem efter efterspørgslen forudsat, at
det dog skiltes behørigt på hjemmesider, på Apps og i bilerne.
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Udlodning af tilladelser i overgangsperioden
Da den eksisterende gruppe af vognmænd via bestillingskontorerne - med succes - nærmest har forhindret uddeling af tilladelser
til chauffører, der ønskede at blive vognmænd, anbefaler jeg, at det i lovteksten specificeres, at taxichauffører der kan dokumentere en vis anciennitet som chauffør og i øvrigt opfylder betingelserne for at blive vognmand, kommer først i rækken, når der
skal udleveres tilladelser i overgangsperioden. De bør også tilgodeses før eksisterende vognmænd, især storvognmænd, der i de
fleste bestillingskontorer har haft betydende indflydelse på modstanden over for at sætte flere bevillinger på gaden.

Gammel taxilov

Ny taxilov

Tilsynspligt/optagelsespligt

Optagelsespligt samt sikkerhed
mod økonomisk udnyttelse

Tilsynspligt/optagelsespligt

Optagelsespligt samt sikkerhed
mod økonomisk udnyttelse

Den gamle taxilov indeholder en bestemmelse om, at
en vognmand (i større byer)
både har ret og pligt til at være
tilsluttet et bestillingskontor.

For ikke at bestillingskontorerne skal misbruge tilslutningspligten til dels at udelukke
vognmænd og dels at sikre
at vognmanden ikke bliver
økonomisk udnyttet af bestillingskontorets ”monopol” på
at have vognmænd, er der dels
indført optagelsespligt (dvs.
et bestillingskontor skal have
særdeles gode undskyldninger
for at nægte en vognmand
optagelse) samt at bestillingskontoret ikke er en profitskabende enhed, men overskud
og underskud skal dækkes af
de deltagende vognmænd.
Det gælder uanset om de er
medlem af den ejerforening
der ejer bestillingskontoret
eller om de blot er ”indlejere.”
De er beskyttet mod økonomisk misbrug fra ejeren (eller
ejerne) af bestillingskontoret.

Tilslutningspligten opretholdes, men optagelsespligten er
fjernet.

Det er ikke nævnt noget om
beskyttelsen mod økonomisk
udbytning af vognmanden
i bestillingskontoret i stemmeaftalen, hvorfor at man må
formode at de har glemt eller
overset problemstillingen.

Det bliver ikke nemmere at
oprette sit eget bestillingskontor, da bl.a. kapitalkravene er
strammet meget op i forhold
til i dag, hor det alene handler
om skøn fra kommunalbestyrelsen/taxinævnet i den enkelte
kommune/område.
Der er skærpede krav, til de
systemer et nyt kørselskontor
skal have, hvorfor at det reelt
vil kræve meget mere at starte
sit eget kørselskontor - mange
flere vogne.

Risikoen for at bestillingskontoret i sig selv bliver et
redskab til profitskabelse, er
endnu mere sandsynligt end i
dag, da den første kapitalfond
(Cabonline) allerede har meldt
deres ankomst, hvis det danske
taximarked dereguleres.
Da kørselskontorerne også
selv (indenfor visse rammer)
vil kunne fastsætte deres priser,
er en vognmand prisgivet over
for kørselskontorets priser,
regler, betingelser og takster.

Konklusion: Der er derfor et behov for konkret at beskytte vognmanden mod ågerpriser, hvis han ikke reelt har mulighed for at
stå uden for et kørselskontor. Hvis ikke tvangstilslutningen følges op med krav om at kørselskontoret ikke bliver en profitskabende
enhed, så åbnes der for, at vognmanden udnyttes økonomisk af kørselskontorerne.
Jeg anbefaler derfor, at der også i den nye lovgivning indføres en beskyttelse af vognmanden i relation til at tvangstilslutningen misbruges til urimelige pladslejer/afgifter. Det kunne være specificeret for de organisationsformer, hvor vognmanden ikke selv – reelt –
kan være medejer (f.eks. hvis der er tale om aktieselskaber, hvor majoriteten ejes af f.eks. ekstern kapital). Alternativet er naturligvis,
at vognmanden IKKE har tilslutningspligt, men blot skal opfylde kontrolkravene.
Til sammenligning er der jo ikke lovkrav om at frisører, købmænd osv. SKAL være tilsluttet kæder, indkøbsforeninger mm.
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Gammel taxilov
Limousiner

Limousiner

Lovgivningen omkring limousiner er i dag lidt tvetydig:

Limousiner er ikke underlagt
priskontrol.

”Ved limousinekørsel forstås
kørsel som nævnt i stk. 1, der
udføres som repræsentationskørsel, bryllupskørsel og
lignende kørsel i køretøjer
med særlig indretning, udstyr
og lignende.”

Der er set flere udbud, hvor
der bydes ind med biltyper,
som almindeligvis ikke henregnes for at være en limousine.
Det kan f.eks. være VW Transporter, endda uden særligt
udstyr og budt ind til priser,
der ikke afspejlede ”normale”
limousinepriser.

Hvad er en limousine? Hvor
mange er der brug for i et
lokalområde (og de er i øvrigt
ikke begrænset til kun at
operere, hvor deres tilladelse
er givet)

Ny taxilov

Der er lagt op til at beholde
den gamle vage beskrivelse i
stedet for at stramme den op,
så limousine ikke kan ”henfalde” til at være ”Private Hire”
køretøjer.
Hvem bestemmer hvad en
limousine reelt er og hvor
mange der er brug for?
Hvem tjekker om de reelt er
limousiner og ikke taxi uden
taximetre?

Limousiner er ikke underlagt
priskontrol eller regler om
kontrolapparater.

Hvis Taxi 4x27 kan skaffe en eller flere kunder, der kræver at
køre i f.eks. lyserøde Skodaer
eller små elektriske biler, men
ikke ønsker taxiskilte osv. Er
det forhindret i den nye lov?
Hvad er ”repræsentationskørsel.” Er det kunden, selskabet,
markedet eller myndighederne,
der bestemmer/definerer det
og hvad er forskellen på almindelig kørsel. En sort taxi blev
brugt til bryllupskørsel i gamle
dage. Hvad er limousine reelt?

Usikkerheden har betydet, at
kommunalbestyrelser har givet
limousinetilladelser der dels
operer i andre kommuner, dels
uden at der er en nagelfast
definition på, hvad limousinekørsel er.

Konklusion: Jeg anbefaler, at limousine-begrebet fjernes og at alle køretøjer, der anvendes til erhvervsmæssig personbefordring,
dels skal have en særlig og let genkendelig nummerplade (f.eks. grøn), dels alle skal have taximeter/kontrolapparat, hvis det ikke
anvendes specifikt til offentlig udbud servicekørsel (Flex). Der kan i dag skaffes små diskrete taximetre, der f.eks. kan placeres i bakspejlet og ses kun hvis det er slået til (men alle kilometer tæller - både tomme og ubesatte), så køretøjet udstråler limousine (eller
”private hire”) og ikke taxi. Alternativ bør begrebet limousine præciseres og strammes kraftigt op, så limousiner ikke kan anvendes til
”private hire” (taxi uden taximeter).
Flex
Biler med OST/EP-tilladelse
må i dag ikke anvendes til
taxikørsel.

Flex
Opererer kun under de regionale trafikselskaber.

Det er lidt usikkert og oplægget nævner kun STORVOGNE,
men der kører masser af små
vogne… hvad med dem?
Man bør være opmærksom på
at liftvogne er eftertspurgt til
FLEX-kørsel og dermed ikke
reelt vil være tilgængelig for
f.eks. kørestolsbrugere, da de
typisk kører samtidig med den
øvrige Flex.

De store vogne vil ikke i
samme grad som små vogne
påvirke taximarkedet.
Kan enhver FLEX bevilling
konverteres over (vha. et taximeter) så er de 500 vogne/år
i overgangsordningen allerede
godt udfordret.

Konklusion: Det bør præciseres hvilke OST/EP-tilladelser, der kan konverteres til også at køre taxi. Man bør også speciel være opmærksom på, at liftvogne er bundet til Flex-kørsel i vid omfang i de samme perioder som ”private” kunder til liftvogne vil efterspørge
lifttaxier. Markedet åbnes derfor ikke reelt for kørestolsbrugere.
Jeg anbefaler, at konverteringen af OST/EP til taxi, først kan ske efter overgangsordningen (evt. at kun biler med lift kan konverteres).
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Taxikunde
flåede taxameter ud af taxi
Af Anja Kristensen, Taxi24Nord

kunden, hvorefter kunden smed
det ind i hans forgang. Chauf-

En lørdag i februar hentede en

føren gik ind og samlede det

taxi fra Taxi24Nord to personer i

op, mens kunden råbte op om,

Løkken. Den ene kunde skulle til

at det var indbrud. Chaufføren

Lønstrup og den anden skulle af

svarerede tilbage, at han kun

på vejen mod Lønstrup. Den før-

tog taxameteret, som ikke var

ste kunde blev kørt hjem uden

kundens.

problemer og turen fortsatte.

Tilbage i bilen ringede chauf-

Efter et stykke tid blev kun-

føren til sin vognmand, som bad

den grov og kaldte chaufføren

ham ringe til politiet. Chaufføren

en løgner og andet af samme

talte med vagthavende, der in-

sprog. Chaufføren holdt ind til si-

formerede ham om, at da der

den og spurgte kunden, om han

kun var tale om materiel skade,

ville af. Det ville kunden ikke.

skulle vognmanden bare sende

Chaufføren fortsatte til Lønstrup

et erstatningskrav.

Oversigt over afgang/tilgang af tilladelser
Region Hovedstaden:
Der er afleveret 4 taxitilladelser i februar måned.
Preben Kübel		
Ole Stampe		
Frederik Skov		
Gert Poul Christensen

01-1234
01-1906
01-1008
01-0556

DanTaxi
4x48
4x48
4x48

Aalborg:
Der er kommet 9 taxitilladelser på gaden i januar og
februar måned i Aalborg
Claudio Sommer 		
Uffe Rasmussen		
Michael Andreasen 		
Allan Stavad Madsen 		
Milorad Jovanovic 		
Claudio Sommer 		
Kim Hansen Andersen
Kim Hansen Andersen
Adan Abdi Ibarahim 		

851-0028
851-0190
851-0192
851-0193
851-0194
851-0434
851-0437
851-0438
851-0439

Afleverede taxitilladelser
Louis Heinrich Alex Schiemann 851-0097
Ellen Guldhammer Johannesen 851-0301
Peter Juul 			
851-0420
Aarhus:
Der er afleveret 2 taxitilladelser i februar
Morten Elgaard, 		
Poul Bruun Christensen

212-226 DanTaxi
212-257 Aarhus Taxa

og spurgte om det var betaling
på kort eller kontant. Kunden
stod ud af bilen for at tage sin
pung op, og satte sig ind igen.
Herefter rakte han over og tog
fat i taxameteret og flåede det
af, for igen at stå ud af bilen.
Chaufføren steg ud af bilen
og bad flere gange kunden om
at aflevere taxameteret igen,
men kunden nægtede.
Til sidst rakte chaufføren ud

Bliv abonnent på TaxiMinibus Danmarks nyheder til taxi og minibus og modtag et
ugentligt nyhedsbrev med historier fra branchen samt det månedlige digitale magasin.
Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement

for at tage taxameteret fra

Udgivelse/distribution:
TaxiMinibus Danmark distribueres digitalt til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og taxivognmandsforretninger og rammer mere
end 10.000 potentielle læsere. Hertil kommer vores ugentlige nyhedsbrev. Læserne er bl.a. alle medlemmer af de mange brancheorganisationer
indenfor taxi samt minibusvognmænd, limousinevognmænd og vognmænd med OST-tilladelser.
•
•
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