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Objednávka přepravy

  

773 773 778

v pracovní dny 8:00 – 17:00 hod.
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Adresa

Adresa

www.ksk-liberec.cz

www.ksk-liberec.cz

Komunitní středisko Kontakt
Liberec, p. o., Palachova 504/7,
460 01  Liberec 1

LIBEREC

Objednání služby

Datum:
Čas:

SLOŽILI
JSME SPOLU
TAXÍK MAXÍK
PRO

Komunitní středisko Kontakt
Liberec, p. o., Palachova 504/7,
460 01  Liberec 1

ZVÝHODNĚNÉ TAXI
PRO SENIORY

SLOŽILI JSME SPOLU
SLOŽILI
JSME SPOLU
TAXÍK
MAXÍK PRO
TAXÍK MAXÍK PRO

LIBEREC
KUTNOU
HORU

Taxík Maxík je služba určená k přepravě
TAXÍK a
MAXÍK
je služba
určená
seniorů
zdravotně
znevýhodněných
k přepravě
zdravotně
občanů
města seniorů
Liberce apřevážně
občanů
města zařízení
do znevýhodněných
zdravotnických,
sociálních
Liberce převážně do zdravotnických,
a na
úřady, kterou
financuje
město
sociálních
zařízení
a na úřady,
Liberec
provozujeKomunitní
Komunitní středisko
kteroua provozuje
Kontakt
Liberec,
p. o.
středisko
Kontakt
Liberec, p. o.

ZVÝHODNĚNÉ TAXI
TAXI
PROZVÝHODNĚNÉ
SENIORY
PRO
SENIORY

PRO KOHO JE SLUŽBA
Senioři nad 70 let
URČENA
A ZAprůkazů
JAKÝCH
nebo držitelé
ZTP nebo ZTP/P
PODMÍNEK

 
senioři nad
70 let nebo
Podmínkou
využití
držitelé
průkazubydliště
ZTP
služby
je trvalé
nebo
ZTP/P
na
území
města Liberce
apodmínkou
souhlas sevyužití
zpracováním
 
je
trvalé bydliště
území
osobních
údajů pronapotřeby
města
Liberce
a
souhlas
provozovatele
se zpracováním osobních
údajů pro
potřeby
Případný
nezbytný
provozovatele
doprovod
k oprávněným
osobám
musí
být dopředu
 
případný
nezbytný
doprovod
musí být dopředu
uveden
v objednávce
uveden v objednávce

OBJEDNÁNÍ SLUŽBY
OBJEDNÁNÍ
SLUŽBY

na telefonním čísle
773 773 778

na telefonním čísle
773 773 778

délka jedné jízdy je maximálně
délka
jedné jízdy je maximálně 60 min.
60
minut
pouze

pouze v
v pracovní
pracovní dny
dny
08:00 - 17:00 hodin

8:00 - 17:00 hodin
nejméně jeden pracovní den před

nejméně jeden pracovní den
plánovanou
jízdoujízdou
před
plánovanou
nejdříve 3 týdny před

nejdříve 3 týdny
plánovanou
cestoucestou
před
plánovanou

INFORMACE
INFORMACE
PRO DISPEČINK
DISPEČINK
PRO
jména a příjmení přepravovaných osob

jpočet
ména přepravovaných
a příjmení přepravovaných
osob
oprávněných

pdatum
očet narození
přepravovaných
osob osob
nebo
číslo
průkazu
ZTP,
ZTP/P

datum narození oprávněných
osob
nebo
číslo
ZTP, ZTP/P
datum,
čas aprůkazu
místo nástupu


dmísto
atum,výstupu
čas a místo nástupu
telefonní číslo

mkontaktní
ísto výstupu

kontaktní telefonní číslo

PROVOZNÍ DOBA
SLUŽBY
pouze v pracovní dny
07:00 - 11:00 hod.
14:00 - 18:00 hod.

osob

PROVOZNÍ
DOBA
CENA
SLUŽBY


v pracovní dny
jednorázové jízdné 30,- Kč

7:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin
za každou přepravovanou osobu
na území města Liberce
cena se platí při nástupu

CENA SLUŽBY


jednorázové jízdné 30,- Kč
za každou přepravovanou osobu
na území města Liberce
před
objednáním
připravte

jízdné
se platísipři
nástupu
veškeré
potřebné informace
do vozidla
rozmyslete si i jiný možný čas
přepravy pro případ nedostupnosti
požadovaného termínu
pokud nebudete moci objednanou

před objednáním
si připravte
jízdu
využít, oznamte
tuto
veškeré
potřebné
informace
informaci co nejdříve

rozmyslete
siumožníte
i jiný možný
čas
na
dispečink,
tím
přepravy pro případ nedostupnosti
využít naše služby dalším
požadovaného termínu
cestujícím

pokud nebudete moci objednanou
jízdu využít, oznamte tuto
informaci co nejdříve na dispečink,
umožníte tím využít naše služby
dalším cestujícím

UŽITEČNÉ RADY

UŽITEČNÉ RADY

