Staňte se partnerským řidičem taxi
skupiny TICK TACK
Patříme mezi největší české společnosti v oblasti osobní přepravy. Jsme vybaveni moderními systémy
pro zprostředkování jízd:

-

24/7 call centrum,
mobilní aplikace,
webový portál a další.

Neustále zlepšujeme a vyvíjíme nové projekty v rámci zkvalitňování a usnadňování služeb pro řidiče
i zákazníky. Máme spoustu zakázek od běžných či stálých ﬁremních klientů.
Naše skupina stojí na základech známých značek:
Tick Tack, Taxi.eu Airport, SVEZ.SE, Green Prague, Levnější taxi a Taxi Praha.

Buďte pány svého času a staňte se ŘIDIČEM prestižní a známé značky!
Možnosti spolupráce u ﬂotil:
AIRPORT
Jsme oﬁciální taxislužba Letiště Václava Havla a jedině s námi můžete na prioritní vjezd přímo
před terminály letiště. Flotila obsluhující cestující z/na Letiště Václava Havla. Klientelu tvoří převážně
turisté a businessmani. Jízdy po Praze, ČR i do zahraničí.

BUSINESS (TICK TACK)
Flotila tvořena luxusními vozy Škoda Kodiaq a Audi A6 pro VIP klientelu a náročné zákazníky, kteří
vyžadují maximální servis.

ECONOMY
Flotila s nejvíce zakázkami, které skvěle vyplní pracovní dobu.

Informace pro zájemce
Kdo se může stát partnerským řidičem?
-

věk minimálně 21 let
bezúhonnost (dle § 9 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě)

Co vše je potřeba mít?
1.)

Koncesovaná živnost (živnostenské oprávnění):

Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob
včetně řidiče
Zařídit lze na kterýmkoliv živnostenském úřadě v ČR (je k tomu potřeba občanský a řidičský průkaz
a pokud budete mít sídlo živnosti jinde než v místě trvalého bydliště, bude nutné dodat i souhlas s
umístěním sídla).
Pokud si nemůžete nebo nechcete zřídit koncesi, předáme Vám kontakt na našeho partnera,
který Vás zaštítí svojí koncesí.
2.)

Průkaz řidiče taxislužby

Průkaz lze zařídit na úřadě s rozšířenou působností v ČR
(budete potřebovat pasovou fotograﬁi a správní poplatek 500 Kč)
3.)

Evidenční nálepka vozidla taxislužby

Nálepka lze zařídit na úřadě s rozšířenou působností v místě, kde sídlí vaše živnost.
Vemte si s sebou živnostenský list, technickou kontrolu vozu, která nebude starší než 1 rok
provozovatel vozu se musí shodovat s dopravcem (tj. majitelem koncese),
(správní poplatek za vydání evidenční nálepky je 500 Kč).
Pokud nemáte své vlastní vozidlo, předáme Vám kontakt na našeho ﬂeetového partnera, který
za Vás vše zajistí.
4.)

Navštivte nás s potřebnými dokumenty

Předložíte nám všechny dokumenty a podepíšete partnerskou smlouvu.
5.)

Potřebné vybavení vozidla

- taxametr, střešní svítilna taxi, platební terminál
Všechny potřebné věci Vám pomůžeme zajistit za zvýhodněných podmínek.
6.)

Školení a hurá do provozu! :-)

Projdete si menším školením pravidel a řidičské aplikace. Následně Vás aktivujeme v systému a
můžete si jít vydělávat!
- Řidiči ﬂotily AIRPORT si projdou povinným školením od Letiště Václava Havla, aby mohli získat
průjezdovou kartu přímo před terminál letiště.

Vše Vám pomůžeme zajistit.

