TAXIkiosk - wirtualny concierge taxi

TAXIkiosk to wygodna platforma do zamówień on-line. Dedykujemy ją zarówno klientom biznesowym,
jak i indywidualnym. Sprawdzi się idealnie w sekretariacie, recepcji, restauracji, a nawet w domu!
Składając zamówienie, wybierasz miasto, określasz liczbę samochodów, czas i formę płatności. W
TAXIkiosku możesz także kupić bilet na taksówkę!

Jak działa TAXIkiosk?


Pobierasz aplikację (aplikacja dostępna dla systemu Windows, systemy mobilne wkrótce)



Wchodzisz do wirtualnego kiosku



Wybierasz miasto



Wybierasz formę płatności: gotówka, płatność kartą, umowa bezgotówkowa, Taxi Bilet*



Określasz czas, liczbę taksówek, inne preferencje



Zawsze możesz śledzić swoje zamówienie, masz także dostęp do historii zamówień
*Funkcja Taxi Bilet dostępna w Warszawie – wkrótce będzie dostępna w kolejnych miastach

Taxi Bilet działa jak każdy inny bilet. Określasz trasę, czas, kupujesz i jedziesz. Kurs masz z góry
opłacony i nie interesują Cię korki na mieście, ani inne nieprzewidziane historie. Ale nasz bilet ma
przewagę nad innymi biletami! Jeśli nie wykorzystasz go we wskazanym czasie/kursie, Twoje środki
nie przepadają! Możesz je wykorzystać, płacąc za inny dowolny kurs taksówką sieci TaxiPolska
19 100.

Sprawdź, jak działa Taxi Bilet


Wprowadzasz swoje dane, adres zamówienia i adres docelowy oraz datę i czas kursu.



W polu „uwagi” możesz określić swoje preferencje



System nalicza cenę.



Płacisz przez Pay U.



Dostajesz Taxi bilet – SMS z kodem jednorazowym, który okazujesz kierowcy



Jeśli zmienisz plany, Taxi bilet zamieni się w Twój wirtualny portfel - możesz okazać swój taxi
bilet innemu kierowcy podczas dowolnego kursu w sieci Taxi Polska.

Poniżej przesyłamy instrukcję instalacji oraz obsługi aplikacji TAXI kiosk.



Pobierasz aplikację TAXIkiosk:



Klikamy przycisk instalacji. Wybieramy miejsce gdzie chcemy zapisać aplikację „setup.exe”
Klikamy „zapisz”



W miejscu zapisania aplikacji pojawi nam się ikona „setup”
zainstalować TAXI kiosk.
Instalujemy aplikację.



w którą klikamy aby



Po zainstalowaniu aplikacji pojawia się ekran powitalny TAXI kiosk, po jego otworzeniu Klient
wybiera formę płatności za przejazd.



Zanim jednak dojdziemy do panelu płatności, przechodzimy przez wybór miasta w którym
chcemy zamówić taksówkę i akceptację regulaminu.



Przechodzimy do panelu płatności , gdzie znajdują się następujące ikony wyboru:

Taxi bilet – Cena gwarantowana, wyliczona na podstawie kalkulatora. W tym przypadku Klient opłaca
przejazd przelewem, otrzymuje kod upoważniający do zrealizowania przejazdu w formie sms.
Umowa bezgotówkowa – Tę opcję wybiera Klient , którego firma posiada umowę współpracy
bezgotówkowej. Po złożeniu zamówienia , Klient otrzymuje informację o sugerowanej cenie za
przejazd.
Płatność gotówką/płatność kartą bankową – Klient zamawia taksówkę poprzez wypełnienie
formularza, otrzymuje informację o sugerowanej cenie za przejazd.
W każdym przypadku, Klient otrzymuje wiadomość sms potwierdzającą zamówienie.

