• Евролийз Такси е създадена през
2009 г. с основен предмет
на дейност таксиметрови услуги.
•К
 омпанията е най-новото дружество
в икономическата група на Еврохолд
България, части от която са и
Евроинс Иншурънс Груп, Авто Юнион
Груп и Евролийз Груп.
•О
 сновна мисия и цел на Евролийз
Такси са предоставяне на качествени
услуги, изцяло съобразени с
изискванията на клиента, което да
открои компанията от останалите
конкуренти на пазара.

•Н
 ай-важно предимство са
обучените и учтиви
шофьори, които осигуряват
надежден превоз и удобство.
•Е
 вролийз Такси е иновативна
компания, която прилага и
нов принцип като назначава
водачи на трудови договори.
•О
 т началото на 2015 година
“Евролийз такси”предлага
вече нови и употребявани
автомобили на лизинг, при
изключително изгодни условия.

 вролийз Такси осъществява
Е
постоянен мониторинг върху
дейността и по този начин
се елиминира всяка възможна
некоректност от страна на
водачите на към клиентите
на компанията.
•Е
 вролийз Такси разполага със
собствен автомобилен парк
от винаги нови и поддържани
автомобили, оборудвани с
GPS система, специализирана
за контрол на таксиметрова
дейност.

•О
 бхватът от услуги на Евролийз Такси включва
и специални предложения за юридически лица
според техните специфични изисквания. В тази
връзка е създадена опростена процедура със
система за ваучери, които се използват през
целия месец, като на края на периода се издава
данъчна фактура за извършените разходи.
Наши клиенти са BTV, ICAP, Nova TV, Ernst &
Young и много други.

ТАРИФИТЕ НА ЕВРОЛИЙЗ ТАКСИ 0.79/0.90 лв/
км СА С ВКЛЮЧЕНО ДДС. ПРИ ИЗДАВАНЕ НА
ФАКТУРИ ЗА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ДДС НЕ СЕ
НАЧИСЛЯВА ДОПЪЛНИТЕЛНО.

•Е
 вролийз Такси постоянно развива своята дейност, за да предложи
модерна и изгодна услуга. За целта ЕТ разработи и вече предлага
свое приложение за смарт телефони, което може да свалите
безплатно през google play адрес: www.euroleasetaxi.bg и да поръчвате
ОНЛАЙН в нашия сайт www. 91888.bg като след приемане на вашия
адрес можете да проследите местоположението на таксито.
•Е
 вролийз такси разполага с парк от 100 автомобила Fiat Qubo.
Автомобилите са с фабрични метанови уредби Natural power, които
са екологично чисти. Подходящи са за превоз на хора в неравностойно
положение, превоз на обемист багаж, за детски колички и други.
•С
 тратегията за развитие и увеличение на пазарния дял предполага
Евролийз Такси да разполага с над 300 автомобила до 2016 г.
Предвидени са и нови модели автомобили за флийта на компанията,
които да отговорят на нарасналите изисквания на пазара и да
откроят компанията от конкурентите.

•Е
 вролийз Такси има опит в съвместна дейност за обслужване клиентите
на различни търговски центрове. Със своите нови и практични
автомобили, учтиви шофьори и надежни услуги, компанията е желан
партньор в различни промоции и събития.
•Е
 вролийз такси и верига Синема Ентъртейнмънт, пицарии Дон Домат,
Нова телевизия, БДО както и други фирми предоставят на своите
служители възможност за превоз от и до работното място.

•Е
 вролийз такси извършва вътрешна и външна рекламна дейност.
Автомобилите са оборудвани със светещи рекламни табла, разположени
върху тавана за външна реклама. На предното табло има таблети,
които са подходящи за рекламни клипове, а в специални поставки се
предлагат рекламни брошури и визитки.
•П
 редимството на външната реклама на Евролийз такси пред другите
фирми е че тя е триизмерна в размери 40/100 см от двете страни и
40/80 см отзад, а също така и в това, че такситата са позиционирани
пред най- посещавания мол в София.
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