
palveluksessasi.

TilaTaksien ykkönen

luksusTa TaRJOlla.
Tarvitsetko vip-tason kuljetuspalveluja suomessa, pohjoismaissa, Baltiassa tai muualla euroopas-
sa? Taksionen uusilla, ylellisesti varustetuilla Mercedes-Benz prostyle ja volkswagen tila-autoilla se 
onnistuu!

TyöpORukka vai kOkO suku?
Meiltä löytyy tila-autoja aina 9-paikkaisesta 
16-paikkaiseen pikkubussiin.
 Tilauksesta on saatavana myös isoja 54-paik-
kaisia linja-autoja suuremmille ryhmille. 
 lapsimatkustajia varten löytyvät myös las-
ten turvaistuimet.

MiHin? MillOin? MiTÄ ReiTTiÄ?
kun alat suunnitella matkaa, ota yhteyttä. 
Meiltä saat juuri tarpeitasi varten räätälöidyn 
ratkaisun.

MiTÄ Maksaa?
esim. 16-paikkainen pikkubussi alk. 80 €/h tai 
Hki-Tampere 320 €. Tarkemmat hintatiedot 
www.taksione.com.

käytössämme on myös 
Finvoice-verkkolaskutus.

TuRisTi vai veRy iMpORTanT peRsOn?
kauttamme järjestyvät myös kielitaitoiset op-
paat erilaisille kiertoajeluille sekä luotettavat 
turva-alan palvelut vaativimmillekin vip-mat-
kustajille. 
 kaikki automme ovat varustettu tummenne-
tuilla laseilla.

palveluksessasi.
kielitaitoiset ja luotettavat kuljettajamme sekä 
laadukas kalustomme ovat käytettävissänne 
24h kaikkina viikonpäivinä. 

pyyDÄ TaRJOus.
Myyntipalvelumme palvelee 
numerossa 

0100-84424 
tai sähköpostitse 
myyntipalvelu@taksione.com

TeRveTulOa kyyTiin!

RenTOuDu...
viihtyisästi sisustetuissa autoissamme on monipuoli-
nen varustelu. Mukavat istuimet hyvin äänieristetys-
sä matkustamossa tarjoavat mahdollisuuden rentou-
tumiseen päivän lehtien, Tv-ohjelman, DvD-viihteen 
tai musiikin parissa. 

...Tai TyöskenTele.
nykyaikainen av-tekniikka 
mahdollistaa matka-ajan 
hyödyntämisen työsken-
telyyn tai kokouksen pitä-
miseen. 
 Tilauksesta hankimme 
myös haluamanne tarjoi-
lut bussimatkan ajaksi. 



aT yOuR seRvice.

aT yOuR seRvice

luxuRy FOR yOu.
Do you need high-quality transportation services in Finland, the nordic or Baltic countries, or elsew-
here in europe? Our new luxuriously equipped Mercedes-Benz prostyle and volkswagen minibuses 
are just for you.

Business OR pleasuRe?
Our fleet includes minibuses with 9 up to 16 
seats. larger buses with up to 54 seats are 
also available upon request. We can also ar-
range to have safety seats for children.

WHen? WHeRe? HOW?
When you need transportation just give us a 
call and we will customise our services accor-
ding to your needs. 

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

Major credit cards accepted. We also opera-
te with Finvoice.

a TOuRisT OR a v.i.p.?
We arrange guided sightseeing tours as well 
as reliable security services for the most de-
manding v.i.p. customers. all of our vehicles 
are equipped with tinted windows for privacy.

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

ask FOR MORe.
contact us by phone 

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

WelcOMe aBOaRD!

Relax OR WORk.
enjoy our comfortable seats and relax in the cosy, 
soundproof cabin. We offer the latest newspapers 
as well as Tv, DvD and music players for your enter-
tainment. 

Make the most of your 
travelling time by hol-
ding meetings or wor-
king with your laptop. 
Our minibuses have all 
the required av equip-
ment. 
also ask for catering 
services for refresh-
ments and snacks of 
your choice.


