
PIGESNĖS KELIONĖS
1km kaina visą parą miesto ribose tik

0,48 € + PVM

*Dėl nemokamų kelionių deriname su kiekvienu atskirai



Esame sparčiai besiplečiantis taksi bei pavežėjimo paslaugų operatorius Lietuvoje.

Mūsų produktas - tai naujos kartos keleivių vežimo paslaugos paremtos šių dienų technologijomis. 
Konkurencingos bei skaidrios kainos skaičiavimas naudojant GPS ryšį. 

Automobilio užsakymas naudojant išmaniąsias programėles. 
Stebėjimas atvykstančio vairuotojo realiu laiku. 
Darbuotojo identifikavimas pagal telefono numerį. 
Jokių senų talonų - atsiskaitymas susumavus visus važiavimus išrašant sąskaitą-faktūrą. 
Sistemos pritaikymas tiek stambiam tiek smulkiam verslui. 

Aptarnaujame virš 350 įmonių ir įmonių grupių visoje Lietuvoje ! 
Jei manote, kad dabartinis Jūsų vežėjas yra nepakeičiamas ar tiesiog neturite laiko vežėjo pakeitimui - 
Susisiekite dėl bandomųjų važiavimų!

eTransport.lt sistemą pritaikyti Jūsų įmonėje pakaks 1 minutės ! 



Mūsų pasiūlymas:

● Skaidri ir sąžininga kaina. Kelionės kaina skaičiuojama pagal GPS signalą. Tarifai nustatomi bei keičiami 
automatiškai. Užtikrinant kokybę, kiekvienas užsakymas yra peržiūrimas specialistų.

● Paskyra savitarnos svetainėje administravimui. Svetainėje galite matyti visų kelionių ataskaitas, taip pat 
suskirstyti darbuotojus į grupes, nustatyti maksimalią pravažiavimo sumą vienai kelionei ar visam 
mėnesiui. Įrašyti arba ištrinti tel. nr. pagal kuriuos bus identifikuojamas Jūsų darbuotojas.

● Darbui su klientais paruošti vairuotojai. Kiekvienas vairuotojas privalo išklausyti praktikos ir teorijos 
kursą.

● Tvarkingi iki 10 metų senumo automobiliai. Automobilių techninė buklė reguliariai tikrinama. Parką 
sudaro virš 1000 automobilių ! Vienu metu dirba virš 300 automobilių. 
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UŽSAKYMŲ PIRMUMO TEISĖ

Jūsų darbuotojai bus aptarnauti pirmi

Kainoraštis ( Kainos pateiktos be PVM )

PIGESNĖS KELIONĖS

1km kaina visą parą miesto ribose tik 0,48 € + PVM.



Kuo naudinga ši sistema:
• Patogus sistemos pritaikymas įmonei ar įmonių grupėms.
• Patogus, laiką taupantis administravimas.
• Keleiviams nereikia turėti grynųjų pinigų ar atsiskaitymo talonėlių.
• Galimybė automatizuoti pinigų paskirstymą.
• Statistikos bei užsakymų analizavimas.
• Darbuotojui automobilis ieškomas pirmumo eile. 

Pasirašius sutartį, paslaugomis galite naudotis pagal poreikį.
Sąskaitos apmokėjimo terminas su kiekviena įmone derinamas individualiai. 



+370 675 45999
PERSONALAS@1424.LT

Susisiekite jau dabar !

mailto:PERSONALAS@1424.LT



