VAŠE SPOLEHLIVÉ TAXI

LEVNĚJŠÍ
TAXI
S TARIFEM ZA ZVÝHODNĚNOU CENU.
Exkluzivní nabídka pro zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.
Jezděte s Atlant taxi za exkluzivní partnerské ceny. Stačí po nastoupení do vozidla předložit Vaši
UP identifikační kartu a okamžitě čerpat slevu ve výši 28% z běžné sazby jízdného za 1 km
a 57 % z běžné nástupní sazby uvedené v aktuálním ceníku.
Dále si můžete registrovat Vaše telefonní číslo pomocí aplikace Atlant taxi. Váš zvýhodněný tarif
Vám bude aktivován po odeslání kopie Vaší UP identifikační karty na email padera@atlanttaxi.cz
nebo po ověření u řidiče. Instalací aplikace získáte možnost snadného přistavení taxi podle GPS
polohy do 10 minut, storno jízdy, informace o jízdách a mnoho dalších funkcí.
Více informací na WWW.ATLANTTAXI.CZ/APLIKACE
TAXI OBJEDNÁVEJTE POMOCÍ APLIKACE NEBO ZDARMA NA

800 11 30 30
STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI ZDARMA

S APLIKACÍ ZÍSKÁTE

ZDARMA

SLEVU NA TAXI

OBJEDNÁVKY

Aplikace je ke stažení zdarma
pro mobilní telefony se
systémem Android a IOS.

Aktivujte si Váš telefon a
získejte speciální firemní tarif
se slevou 28%.

Objednejte si taxi snadno a
rychle. GPS a mobilní telefon
zařídí okamžitě vše potřebné.

APLIKACE
Ukázky možností využití aplikace Atlant-taxi.

MAPA

INFORMACE

OBJEDNÁVKA

BEZPEČÍ

Sledujte na mapě
blížící se vůz
Atlant-taxi.

Získejte všechny
informace o Vašich
jízdách.

Rychlá objednávka
jednoduchým
stisknutím tlačítka.

Objednávejte jízdy
pomocí aplikace pro
Vaši rodinu a blízké.

DALŠÍ MOŽNOSTI
Podívejte se na seznam nejdůležitějších možností mobilní aplikace Atlant-taxi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytvořte snadno objednávku jízdy.
Získejte SMS informaci o přistavení vozu.
Možnost STORNOVÁNÍ objednávky jedním tapem.
Sledujte na mapě příjezd vašeho vozu.
Spravujte Vaše oblíbená místa pro rychlejší objednávku.
Zadejte si specifičtější požadavky Vaší jízdy.
Mějte přehled o Vašich minulých jízdách.
Objednejte jízdu pro Vaši rodinu nebo přátele.
Jezděte bezpečněji díky informacím o jízdě a řidiči
Komunikujte pomocí zpětné vazby na náš dispečink.

Připravujeme pro Vás další možnosti a vylepšení. Vyzkoušejte si všechny funkce sami na
svém Androidu nebo Applu.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.ATLANTTAXI.CZ/APLIKACE
STÁHNĚTE SI MOBILNÍ APLIKACI ZDARMA

VOLEJTE ZDARMA

800 11 30 30
www.atlanttaxi.cz
info@atlanttaxi.cz
facebook.com/atlanttaxi
Kosmonautů 8, Olomouc

