Taxi rendelése
1. lakáshoz pld. pályaudvarra, egy budapesti címre szeretne a vendég menni: Nemzeti Taxi :
Az irodában a Skype-on beszélsz a diszpécserrel
Ciy Centre Apartments kkt. Székely Erzsébet szeretnék egy kocsit (taxit) rendelni .
Hová kéri a kocsit ? A VIII.Szentkirályi utca 5 elé 06 órára. Egy vendéget szállitsanak el kérem
a Nyugati pályaudvarra. Mennyibe fog kerülni ? Kb 2800 Ft- ba /2010.I.1./.Köszönöm.
A vendég 3 perc, múlva a ház előtt fog várakozni. Viszhall.
Repülõtérre: Mielõtt rendelünk taxit a repülõtérre, nézzük meg magunk a repülõjegyet! Dátum,
járatszám MALÉV vagy külföldi légitársaság gépével repül ? Ha MALÉV tehát a magyar
légitársaság gépével repül, akkor Ferihegy 2/a-ról indul.
Általában egy órával kell indulás elõtt ott lenni. Ez a check-in-time.Csak egyes Izraelbe , USAba tartó járatokhoz kell esetleg két órával elõbb bejelentkezni a jegyvizsgálatra.Tehát ne
rendeljen a vendég reggel 5 órára taxit, ha a gépe 7.30-kor indul Párizsba. 30 perc alatt odaér
a taxi. Tehát ha 6 órakor indul a taxi 6.30-ra odaér és ez a check-in-time. A viteldij 3300 Ft /
2010.I.1./ A vendég 9 órára már a kapu elõtt fog várni a Csomagjával de a fsz 2-es lakásban
lakik és Kresmanovicnak hivják. A vendéget udvariasan kérjük meg, hogy legyen 3-4 perccel
korábban lent a kapu elõtt az összes csomagjával, mert az utcában nincs szabad parkolóhely
és a többi autó nem engedi a taxit várakozni, hiszen akkor õk nem tudnak továbbhajtani.
Please go downstairs with all your luggage, because the taxi can not wait for you. There is no
parking site in the downtown.Please look for the sign City Centre Apartments.
We have ordered this company.
Ha más cégtõl rendeltünk taxit, akkor annak adjuk meg a nevét.Ha ráérünk, akkor az érkezõ
kocsi vezetõjének adjunk 2-3 szórólapot angolul, vagy németül stb, amit õ kér. Igy õ is tud
nekünk vendéget közvetiteni. Neki lesz fuvarja, nekünk meg vendégünk.
2. repülõtérre a vendégért taxit rendelni bonyolultabb. Megvárjuk amig a vendég átment a
vámon és felhiv minket.Közölje velünk, hogy a 2/a vagy a 2/b terminálon van-e.Ha MALÉV
géppel érkezett, akkor biztosan a 2/a terminálon landolt.Az érkezés vagy az indulásnál vane ?.Tehát ha a repülõtérrõl hiv ,akkor 4 különbözõ helyről hivhat.A taxis nem fogja mind a 4
helyen keresni, mert ez két különbözõ utat és két ugyan egymás közelében lévõ de különbözõ
épületet jelent.
Az épület kijáratától jobbra a kék + Rendelt taxi " táblához menjen a vendég.
Örüljünk, ha a pontos helymegjelölés után is megtalálja a taxi sofőr.
Kérjük meg, hogy egy papírlapra írja fel a vendég a cégünk nevét: City Centre Apartments.
Így a taxi sofõrje ezt a nevet fogja keresni.
Kérjük meg a Nemzeti Taxi diszpécserét, hogy a taxisofõrnél legyen egy City Centre
Apartments taxi tábla. Igy mindketten, a vendég és a sofõr is keresi a partnerét.Ennek
ellenére megmondhatjuk a diszpécsernek a vendég nevét, ha nem túlzottan nehéz leírnia,
megjegyeznie: Nemzeti Taxi?
Már átjöttek a vámon egy férfi és egy nõ, az épület kijárata közelében lévő nagy kék „ rendelt
taxik „ táblánál várakoznak kezükben egy papirra felirták a cégünk nevét : City Centre
Apartments .Az egyik vendéget Smithnek hivják..
Jegyezzük fel a rendelés időpontját /11.08 óra. A rendelés bemondása után 12-15 perccel
hivjuk fel ismét a Volán taxi diszpécserét. Kérdezzük meg, hogy : 12 perccel ezelõtt a 2/a
terminálra kértünk egy taxit a Szentkirályi utca uticéllal. Kérem nézzen utána, hogy az
utasokat megtalálta-e. Kérem tartsa a vonalat! Igen, várok. Megtalálta, már elindultak.
Köszönöm. Visszhall.
Igy nem várunk ujabb 30-40 percet hiába a lakásban, mert a sofõr nem találta meg a
vendégünket.Ilyenkor újra kell rendelni a taxit.
A repülõtérrõl hívó vendégnek a következõt mondjuk:
please write our company’s name on a sheet of paper :City Centre Apartments.
Please look for a taxi driver with a sign City Centre Apartments in his hand. He knows your
address where to drive you to. We have ordered a Nemzeti Taxi taxi for you.
How much will it be ? 3300 Ft.
A tapasztalat az, hogy a repülőtérről nekünk egyszerűbb, ha az ottani taxi céggel (jelenleg a
Zona taxi) jön a városba a vendég. azzal nincs semmi munkánk, mert van irodájuk és sok
kocsi álla reptér előtt. Gyorsabban is elindulnak.
Nincs nagy különbség a viteldíjban mert 3600 Ft a Szentkirályi utca 5-ig.

