TAXI W OLSZTYNIE
W Olsztynie działa kilka korporacji oferujących usługi transportowe. Pracują tu również
indywidualni taksówkarze. Kursy zamówimy telefonicznie, SMS-em czy przez internet.
W ofercie przewoźników znajdziemy nie tylko zwykłe przejazdy osobowe, ale także wiele innych
usług, świadczonych dodatkowo.

Szeroki wachlarz usług
W zakres tych usług wchodzi m.in.: zrobienie zakupów z dostarczeniem ich pod wskazany adres, a
nawet wniesieniem pod drzwi, transport bagażu, dostarczenie przesyłki kurierskiej, pomoc przy
holowaniu samochodu lub jego uruchomieniu. Ponadto możliwe jest zamówienie przewozów
okolicznościowych czy transferów na lotniska, jak również wynajęcie kierowcy, który odwiezie nas
naszym samochodem na kwaterę, np. po imprezie.
W przypadku ładunków o większych gabarytach możemy zamówić auto kombi, którym bez
problemu przewieziemy duży bagaż. Wiele taksówek jest przystosowanych do transportu osób
niepełnosprawnych. W sytuacjach, gdy więcej osób chce przemieścić się razem, idealnym
rozwiązaniem będzie taksówka typu van.

Zamawianie kursu i płatność
W zależności od firmy oferującej usługi przewozowe, kurs możemy zamówić telefonicznie (również
korzystając ze specjalnych, bezpłatnych linii), przez internet lub wysyłając SMS-a.
W niektórych taksówkach, obok tradycyjnej płatności gotówką, istnieje także możliwość zapłacenia
kartą. Warto zapytać kierowcę o różnego rodzaju promocje. Często proponowane są bowiem np.
karty stałego klienta, dzięki którym przy częstym korzystania z usług możemy otrzymać zniżkę lub
nawet przejazd gratis. Zamawiając taksówkę telefonicznie, zazwyczaj skorzystamy z wstępnego
rabatu.

Taksówka z postoju
Jeśli nie mamy możliwości wykonania telefonu, możemy odnaleźć taksówkę na jednym z postojów w
mieście. Zlokalizowane są one m.in.: przy dworcach PKP Olsztyn Główny i Olsztyn Zachodni, w
centrum (al. Piłsudskiego, ul. Erwina Kruka, al. Warszawska), w pobliżu starówki przy Wysokiej
Bramie (pl. Jedności Słowiańskiej), w Kortowie (ul. Heweliusza), w pobliżu plaży miejskiej nad
jeziorem Ukiel (ul. Kapitańska), na Dajtkach (ul. Sielska), przy jeziorze Długim (ul. Bałtycka), na
Jarotach (ul. Krasickiego, ul. Żurawskiego), na Osiedlu Mazurskim (ul. 5. Wileńskiej Brygady AK),
na Osiedlu Pojezierze (ul. Pana Tadeusza, ul. Kołobrzeska).
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