Kørsel uden brug af taxameter
I henhold til bekendtgørelse om taxikørsel m.v. § 30 kan
kørsel uden brug af taxameter finde sted i følgende tilfælde:
Kørselsarrangementer, som omfatter et større antal ture
eller et enkeltstående arrangement med en varighed af
mindst 3 timer, kan efter foregående skriftlig aftale mellem
kunden og bestillings-kontoret/tilladelsesindehaveren udføres uden brug af taxameter.
Hvis en tur køres uden brug af taxameter, skal der således inden turens start være indgået en skriftlig aftale
om kørslen og betalingen mellem bestillingskontoret/
tilladelsesindehaveren og kunden.
Kravet om indgåelse af skriftlig aftale anses for opfyldt ved,
at taxiens fører kontakter bestillingskontoret/
tilladelsesindehaveren over radioen afgiver følgende oplysninger:






vognens tilladelsesnummer,
førerens navn,
tidspunkt for turens start,
turens destination med angivelse af forventet rute,
forventet tidspunkt for turens afslutning.

Disse oplysninger skal indføres i en protokol, som opbevares
på bestillingskontorets/tilladelseshaverens forretningssted i
mindst 1 år efter sidste indføring.
Oplysning om tidspunkt for turens start skal indføres i trafikbogen, inden turen påbegyndes. Umiddelbart efter at
turen er kørt, skal afslutningstidspunkt samt det aftalte
beløb indføres i trafikbogen.

Takstreglement
Taxikørsel i
Norddjurs Kommune

Maksimaltakster
for kørsel med taxi i
Norddjurs Kommune

Gældende fra 1. oktober 2020
For kørsel med taxi betales hvad taxameteret viser, jævnfør omstående takster. Taksterne er
godkendt af Norddjurs kommunalbestyrelse den
4. december 2007.
Hvis der er indgået skriftlig aftale mellem bestillingskontoret/tilladelsesindehaveren og kunden
om kørslen, jfr. bekendtgørelse om taxikørsel
m.v. § 30 er denne kørsel undtaget fra de almindelige bestemmelser om betaling.
Betaling for kørsel uden brug af taxameter: Se
bagsiden
Norddjurs Kommune, den 29. september 2020
Jytte Skiffard
DETTE TAKSTBLAD SKAL MEDBRINGES UNDER
KØRSLEN OG FOREVISES PÅ FORLANGENDE

Beløb kr.
Starttakst/dag
kl. 06.00 til 18.00 på hverdage················ 36,00
Første km (max 4 passagerer) ················· 14,83
Første km (mere end 4 passagerer) ·········· 18,51
Starttakst/nat
Kl. 18.00 til 06.00 på hverdage samt hele
døgnet lørdage, søndage og helligdage ······ 61,00

2 første km, pris pr. km ················· 30,75

For efterfølgende km betales kilometertakst
Kilometertakst (max. 4 passager i vognen)
Pr. km dag ········································ 15,31
Pr. km nat ········································ 15,31
Kilometertakst for storvogne, der er bestilt
specielt, befordrer fastspændt kørestol eller
medtager mere end 4 passagerer
Pr. km dag ······································· 18,99
Pr. km nat ········································ 18,99
Ventetidstakst pr. time
Dag ··············································· 404,23
Nat ··············································· 404,23
Taxameteret slår automatisk over på
ventetidstakst, når vognen står stille
eller kører under henholdsvis 26 km/timen
(små vogne) eller 21 km/timen (storvogne)
Transport af en cykel eller en barnevogn · 18,00

