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SKAT har kontroller i gang over hele landet 
specielt rettet mod taxivognmænd

Nordjyske OST-vognmænd fik 
medhold af klagenævn



ADVOKATER

Adil Advokater 
Advokat M. Arbab Perveez
Vester Voldgade 106, st. tv., 1552 København V.
info@adiladvokater.dk 
Tlf. 21 95 89 95  

Carsten Bo Nielsen,  Advokat (L)
Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K 
Tlf. 50 24 00 58, mail: cbn@aruphvidt.dk

Henrik Karl Nielsen,  Advokat (H)
Koch/Christensen
Sankt Annæ Plads 6, 1250 København K
Tlf. 33 15 08 00 - 22 66 37 68
hkn@kochchristensen.dk

FINANSIERING

Mercedes-Benz Finans Danmark AS
Digevej 114, 2300 København S
Tlf.: 33 78 89 00
E-mail: info.finans.dk@daimler.com 
www.mercedes-benz.dk

Nykredit Leasing A/S
Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk

Stjerne Finans A/S
Gassehaven 13, 2840 Holte
Tlf.: 36 94 78 34 - www.stjernefinans.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

Chaufførernes Fagforening i København
Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

KURSER/UDDANNELSE

AMU SYD
C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37
E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

TUC A/S
Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Flere steder i landet. Tlf. 43 425 425
E-mail: tuc@tuc.dk - www.tuc.dk

Erhvervsskolen Nordsjælland
Find dine AMU-kurser hos os!
Tlf. 48 225 300 - Fax 48 225 335
E-mail:info@eanord.dk - www.eanord.dk

EUC Nord
Taxi, kran- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 7224 6000 - E-mail: info@eucnord.dk

EUC Sjælland i Køge
Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

Københavns Uddannelsescenter
Vognmand-, chauffør- og pointgivende kursus hver mdr.
Krusågade 21, 1719 København V
Tlf.  70 20 33 30 - SMS 27 20 90 99
info@kbhkoereskole.dk - www.kbhkoereskole.dk

UCplus A/S
Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00  

Vognmmandsspecialisterne ApS
Andkærvej 19, 7100 Vejle
info@vognms.dk 
www.blivvognmand.dk
Tlf. 2234 0500 / 2830 8588 / 2023 3050

MERCEDES SERVICE/PLADE

ECO-STEAM
Hvidsværmervej 163-165 - 2610 Rødovre
Tlf. 63 12 12 13 - www.eco-steam-auto.dk

Gørløse Auto Import ApS
Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse 
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk

P.O. AUTO
Ledøje Bygade 52 - 2765 Smørum
Tlf. 44 65 08 39 / 40 10 08 39
www..po-auto.dk - p.o.auto@mail.tele.dk

ServiceCenter-Nord ApS 
Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777
Falkevej 19B - 3400 Hillerød 
E-mail: servicecenternord@mail.dk

Vestegnens Autocenter
Holsbjergvej 19B - 2620 Albertslund
Tlf. 43 43 58 58 / 21 86 19 03
E-mail: info@vs-autocenter.dk

OVERVÅGNINGSUDSTYR

Specialister i taxi video-overvågning
Scan-Team ApS 
Telefon 70 27 09 25 - www.scan-team.dk

REVISION OG BOGFØRING

Accountor Denmark A/S
tidl. Dansk Bogføring & Revision ApS
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
www.accountor.dk

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak
Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

TaxiRiget ApS
Birkedommervej 27, 1.  2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk

Revisionsanpartsselskabet 
REVISION 80 Registreret Revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50

TAXAMETERVÆRKSTEDER

Auto El Specialisten
Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde  
Tlf.: 70 20 43 01- www. auto-el-specialisten.dk  
E-mail:specialisten@mail.dk

Ishøi´s Autoelektro
Skjulhøj Allé 53-55, Vanløse Tlf:. 38747880
Fax 38 74 87 70 - www.ishoi.dk-E-mail: email@ishoi.dk

Larsens Auto-El 
Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00 
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr

RTT
Transformervej 4, 2730 Herlev
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Skive Auto-EL
Ulvevej 11B, 7800 Skive, tlf. 51 48 91 44
E-mail: kim@skiveautoel.dk - www.skiveautoel.dk

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen
Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

VOLVO-RESERVEDELE

Spar op til 60% på Volvo-reservedele
Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk

Stedet hvor alle med budskaber 
til taxibranchen er registreret. 
For 1.275 kroner excl. moms 
(3 linier) er du med i “Kontakten” 
i et halvt år (6 udgivelser). 
For yderligere information: 
Taxi Danmark tlf. 49 262626 
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Ny!

Ny!
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Vi renser dit 
partikelfilter.
Pris. fra 1800 kr.

PUREFI A/S              www.purefi.dk
Rugmarken 37        mail@purefi.dk
3520 Farum             Tel. 44 95 96 99  

DIESEL EXHAUST FILTER TECHNOLOGIES

Du kan spare mange penge ved at få renset 
partikelfilteret i stedet for at skifte det ud med 
et nyt.

Vi har stor erfaring med Mercedes-biler. 
Vi tilbyder komplet service af partikelfilter med 
af- og på-montering, samt evt. fejlsøgning på 
eget værksted.

Vi renser dit 
partikelfilter

Filterrensning fra 1490.- kr.

Af Tommy Verting

Siden januar i år har et antal med-

arbejdere hos SKAT været be-

skæftiget med at kontrollere 

taxivognmandsregnskaber. 

Underdirektør i SKATs afdeling 

”Indsats mindre virksomheder,” 

Per Jacobsen, bekræfter over for 

Taxi Danmark, at SKAT i januar i 

år indledte en landsdækkende 

kontrol over for taxivognmænd 

og han lægger ikke skjul på, at 

der i taxivognmænds regnskaber 

Kontroller i gang over hele landet 
specielt rettet mod taxivognmænd

er flere fejl og mangler end i

mange andre mindre virksom-

heders regnskaber.

”Taxi er en branche, der har 

vanskeligt ved at efterleve reg-

lerne. Hos SKAT har vi registreret 

ca. 3.000 taxivognmænd og de 

er meget højt placeret på listen 

over virksomheder, der laver fejl. 

Det er specielt i to kategorier, 

der handler om udeholdt om-

sætning og vanskelighed ved 

at skelne mellem, hvad der er 

privatudgifter og hvad der er 

virksomhedens udgifter. Derfor 

har vi kontroller i gang over hele 

landet, som specielt er rettet 

mod taxi,” forklarer Per Jacobsen 

og fortsætter:

”Ved kontrollerne har vi i en-

kelte tilfælde fundet store beløb

og de sager er nu sendt til vur-

dering i vores juridiske afdeling. 

I værste fald kan der for vogn-

mændene blive tale om fæng-

selsstraf og bøder svarende til 

det dobbelte af, det beløb, der 

er udeholdt af regnskabet.”

Per Jacobsen afviser, at ind-

satsen er rettet mod en speciel 

gruppe af vognmænd og har 

således intet at gøre med forrige

års politiraid i københavnsom-

rådet, hvor flere vognmænd fik 

deres biler og taximetre beslaglagt. 

Vigtigt at bogføringsloven 
overholdes 
Hos revisionsfirmaet, TaxiRiget, i 

København har medarbejderne 

bemærket den skærpede inte-

resse for taxiområdet: 

”Taxibranchen er for tiden 

under et særlig pres fra myndig-

hederne og det bliver ikke 

mindre i den kommende tid. 

Dels har SKAT fået øje på bran-

chens vognmænd, som i mange 

tilfælde ikke får udført en bogfø-

ring, som overholder bogførings-

loven, bl.a. fordi regnskaberne 

indeholder udgifter af privat art,” 

fortæller Erik Rasmussen, som 

er revisor i TaxiRiget. Han under-

streger, at det er den enkelte 

vognmand, der selv har ansvaret 

over for myndighederne:

”Vognmændene kan komme 

ud i store problemer, når deres 

materiale bliver indkaldt til et 

grundigt gennemsyn hos SKAT. 

Det er derfor ekstra vigtigt, at 

bogføringsloven overholdes og 

at alt er bogført korrekt. Hvis der 

er tvivl om, at alt er bogført

korrekt, bør vognmanden gen-

nemgå kontospecifikationerne 

en ekstra gang med sin rådgiver,” 

anbefaler Erik Rasmussen. 

Merzedes-Benz E200/E220 CDI, opgiv km. på 
kørebøger og totalkm. samt årgang, farve og pris.

Henv. Taxavognmand P. Brunskov, tlf. 4086 3831
mail: peterbrunskov@gmail.com

IKKE frikørt taxa
KØBES!
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Tekst og foto: Tommy Verting

Det er ikke længere muligt at få 

etableret en særskilt sikkerheds-

stillelse i bankerne. Det betyder, 

at man som f.eks. taxivognmand 

ikke som tidligere kan have et 

beløb på 50.000 kroner stående 

på en særskilt konto som garanti 

over for de kommunale myndig-

heder, som det bl.a. kræves for 

at få fornyet en taxitilladelse.

”Banktilsynet har skærpet 

kravene med hensyn til udlån 

og garantistillelse. Det er ikke 

længere muligt at få etableret 

en særskilt sikkerhedsstillelse og 

Svært for vognmændene at få 
fornyet deres taxitilladelser

samtidig have gæld. Bankerne

er nødt til at kigge på vognman-

dens samlede arrangement og 

det omfatter også skattegæld,” 

forklarer revisor Erik Rasmussen 

fra revisionsfirmaet, TaxiRiget, 

som til daglig servicerer mange 

taxivognmænd i Region Hoved-

stadsområdet.

Bankerne kan hurtigt få over-

blik over vognmændenes 

skattegæld. Det sker ved at de 

kræver adgang til vognmændenes

skatteoplysninger på Internettet 

(Skattemappen). Og hvis ikke 

det er med til at gøre det svæ-

rere at stille den nødvendige 

garanti, så gør Taxinævnet i 

Region Hovedstaden det heller 

ikke nemmere for vognmænd 

med en trængt økonomi.

Erik Rasmussen forudser, at 

en række taxivognmænd får pro-

blemer, når Taxinævnet i Region 

Hovedstaden netop nu tager 

beslutning om fornyelse af flere 

hundrede taxitilladelser for en 

ny 10-årig periode. Taxinævnet 

har oplyst, at det bliver mere 

”Bankerne er nødt til at kigge på vognmandens samlede arrangement og det omfatter også 
skattegæld,” forklarer revisor Erik Rasmussen fra revisionsfirmaet, TaxiRiget

Negativ formue og skærpet krav fra banktilsyn

Styrker økonomien og giver 

bedre kundeservice

Datalogistic.eu GmbH · Kirkwrahe 15 · D24976 Handewitt · +45 5050 5107 · www.datalogistic.eu

Tag en tablet

Ingen 

bivirkninger

Vognanlæg til 70.000 kr. eller mere var i går.
I dag 12.500 kr. inkl. Tablet, Taxameter, Printer og Betalingsterminal. Eneste "bivirkning" 
er en besparelse i pladslejen på ca. 1.000 kr. om måneden pr. vogn ved normal afskrivning.
 
Som leverandør til taxabranchen i mere end 30 år ved vi, at anlægget kan 
meget, meget mere.
Vi  var f.eks. de første, der integrerede betalingsterminalen. De første med on-line 
overvågningskamera. De første med internetadgang til systemet.

Grundsystemet (centralsoftwaren) med alm. booking og automatisk dispatch leverer vi 
for 43.500 kr. inkl. 50 timers assistance.
 
Systemet kan udvides med f.eks A-booking, VIP-booking, bestilling pr. APP, håndtering af 
Flex-trafik - ja helt til det fuldautomatiske bestillingskontor uden personel, som vi har haft i 
drift i mere end 4 år.

I dag har De et stærkt alternativ.
 Få et uforbindende tilbud til netop jeres bestillingskontor.
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almindeligt at stillede garantier 

kommer i anvendelse.

Flere vognmænd har gennem

det sidste år søgt nævnet om 

udsættelse og en del vognmænd

kører nu på midlertidige forlæn-

gelser af tilladelser, der for længst 

skulle have været fornyet. 

”Omkring opgørelse af formuen

er det ekstra vigtigt, at alt kom-

mer med, herunder skyldige 

skatter og private aktiver opgjort 

efter regnskabsmæssige værdier. 

Af gældsposter skal man være 

særlig opmærksom på skyldige 

personskatter og andre gælds-

poster til SKAT i virksomheden 

(A-skat, AM-bidrag mv.) men og-

så udskudte skatter skal fremgå 

af formuen, hvis opgørelsen 

skal bruges til fornyelse af 

taxitilladelsen,” forklarer Erik 

Rasmussen.

En operationel 
leasingaftale belaster 
mindre
Som allerede nævnt er kravene 

til bankgaranti blevet skærpet, 

idet alle banker nu skal opfylde 

nye krav fra banktilsynet og det 

har i en række sager givet lidt 

problemer. 

”Leasing bliver i fremtiden 

mere almindeligt. Her er det 

sådan, at finansiel leasing skal 

optages i regnskabet, hvorimod 

operationel leasing ikke skal 

indregnes i balancen. Da langt 

de fleste finansieringsaftaler 

sker på finansiel leasing, bliver 

der lidt ekstra arbejde, som der 

skal holdes styr på, men nye 

udfordringer er altid velkommen 

i vores verden,” understreger 

Erik Rasmussen. 

Med den større opmærksom-

hed der er fra de forskellige 

myndigheders side, er kravene 

til rådgiver for taxibranchen større 

i fremtiden. Derfor er det en god

ide for taxivognmændene at få 

gennemgået sine økonomiske 

forhold i god tid inden en forny-

else af taxitilladelsen skal foretages.

Egenkapitalkravet 
vurderes ud fra 
vognmandens samlede 
formue
Sekretariatschef i Taxinævnet 

i Region Hovedstaden, Frida 

Gísladóttir, mener ikke, det er 

helt korrekt, at det ikke længere 

vil være muligt for en vognmand 

at få stillet en garanti i banken:

 ”Finanstilsynet har som følge 

af EU-lovgivningen, skærpet kra-

vene til de store bankers risiko-

vurdering af kunder i forbindelse 

med udstedelse af bankgarantier. 

Det medfører, at de store 

banker nu skal opfylde samme 

krav som små banker, når de 

udsteder bankgarantier. En 

vognmand, der er kunde i en 

storbank, vil som følge af de 

skærpede regler opleve, at det 

bliver dyrere at få banken til at 

stille en bankgaranti,” fastslår 

sekretariatschefen og tilføjer:

”Den ændrede praksis for 

de store banker har ikke betyd-

ning for den måde, hvorpå 

Taxinævnet vurderer, om en 

vognmand opfylder egenkapital-

kravet. En vognmandsvirksomhed 

er ifølge taxiloven en personlig 

drevet virksomhed, hvorfor 

egenkapitalkravet vurderes 

ud fra vognmandens samlede 

formue, herunder også den 

private formue.”

Skift gear til fleksibel Taxifinansiering
Michael Jensen

Taxikonsulent Øst

mje@nykredit.dk

24 86 95 60

Allan Kjær

Taxikonsulent Vest

akj@nykredit.dk

24 86 95 65

Nykredit Leasing finansierer Taxi og Flextrafik biler efter dine 
ønsker og behov.

Som vognmand har du specielle indtjeningsforhold og arbejdsvilkår. Dem kender vores 

konsulenter ud og ind, og de hjælper gerne med at sammensætte en fleksibel og attraktiv 

finansiering, der styrker din forretning.

• Leasingfinansiering af nye Taxi og Flextrafik biler

• Fordelagtige lån til nye og brugte biler - alle bilmærker

• Finansiering af biler fra autoriseret bilforhandler i Tyskland

• Reducerede omkostninger ved genbrug af pantebrev

Besøg nykreditleasing.dk eller kontakt vores dedikerede taxikonsulenter. De sammensætter 

en løsning med konkurrencedygtige priser, der er værd at køre efter.

Datalogistic.eu GmbH · Kirkwrahe 15 · D24976 Handewitt · +45 5050 5107 · www.datalogistic.eu
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Få et attraktivt 
tilbud på din 
nye taxa

Stationsparken 24
2600 Glostrup 
tlf. 43 55 67 55

Fordele ved at lease igennem Ikano Bank
•   Vi leaser vare- og lastbiler, taxa, minibusser, nye og brugte, i alle mærker.
•  Du får adgang til vores gode rabataftaler på brændstofkort.
•  Gode rabatsatser på bilindretning af reoler etc.
•  Mulighed for administration af service og vedligeholdelse.
•  Ingen stempler eller tinglysningsgebyrer.
•  Du bevarer din kapital til nye forretningsmuligheder og belaster ikke  

dit låneloft i banken.

KONTAKT: Søren Poulsen, Tlf. 30 60 30 80, sbp@ikano.dk

Tekst og foto: Tommy Verting

Emin Edrizi har til næste år dre-

vet Mercedes-værksted i Køben-

havn i 40 år under firmanavnet 

Emins Auto og i lige så mange 

år har han været taxivognmand.

Emin Edrizi - i folkemunde 

kaldet Emin, har altid haft en 

forkærlighed for Mercedes-Benz 

og startede sit første værksted i 

1976 på Enghavevej 166 i en 

kælder, hvor han også importe-

rede Mercedes-biler fra Tyskland. 

Det var samme år, som han fik 

sin første hyrevognsbevilling. 

Dengang var der ca. 3.400 taxier 

i Storkøbenhavn og mere end 

20 bestillingskontorer. 

Emin kender de fleste 

taxivognmænd i København og 

har gennem årene serviceret 

rigtig mange af datidens store 

taxivognmænd. Han husker 

tydeligt, hvordan det hele 

startede, da han som ny-udlært 

mekaniker kørte en del som 

taxichauffør og var heldig at få 

sin egen bevilling:

Købte bevilliger af 
Taxamotor
”I Taxinævnet sad der dengang 

en kontorchef, der hed Bech. 

Han havde sine favoritter blandt 

vognmændene og flere af vogn-

mændene fik op til fire taxibe-

villinger om året, men jeg blev 

afvist hver gang, jeg søgte. Jeg 

var dog heldig at få lov til at købe 

en hyrevognsbevilling hos det 

daværende Taxamotor ApS, 

som på det tidspunkt skulle af 

med 100 bevillinger. Taxamotors 

direktør, Henry Hansen, hjalp 

mig også med at skaffe den 

næste bevilling. I første omgang 

prøvede kontorchef Bech i 

Emin har repareret Mercedes-
taxier i 40 år

Til daglig beskæftiger Emin tre mekanikere, to pladesmede og en reservedelsmand. Emin har eget varelager og handler kun med originale 
Mercedes-reservedele. Hvis reservedelen ikke findes på lager, er der leveringsmulighed af reservedele to gange dagligt fra Ejner Hessel A/S 
og Mercedes-Benz CPH. 
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Taxinævnet dog at stoppe mig, 

men Henry Hansen gav mig 

mulighed for at købe en Taxa-

motor-aktie til nogle få hundrede 

kroner og med den aktie i hån-

den fik piben en anden lyd hos 

Taxinævnet. Bech indrømmede, 

at han ikke kunne hindre mig i 

at få yderligere en bevilling. 

Herefter fik jeg en bevilling ca. 

hvert andet år og har i dag 12 

biler, som er tilsluttet DanTaxi,” 

fortæller Emin. 

Gyldne tider på Lygten
Emin nåede også at drive værk-

sted på både Glentevej i Nord-

vest-kvarteret og HC. Ørstedsvej 

inden han i 1988 flyttede ind 

på Lygten, hvor det tidligere 

kooperative mejeri, Enigheden, 

lå i mange år.

Når Emin tænker tilbage på 

tiden dengang, er der tydelig 

glæde at spore i hans øjne. 

Emin husker især nogle af de 

tidligere storvognmænd - som 

der i dag kun er få af, og nævner 

Stig Andersen, Henning Thorstein, 

Preben Levin, Gert Søgaard, 

Jytte Jensen, Erik Jensen, Benny 

Sørensen og Edvard Thune 

Hansen fra vognmandsgaragen 

på Søndre Fasanvej. 

"De havde tilsammen ca. 

100 biler, som alle blev ser-

viceret hos mig og derud-

over kom der dagligt ca. 300 

vogne og tankede brændstof fra 

VolvoCars.dk

Volvo’s nye Drive-E motorer byder på fl ere hestekræfter med lavere brændstofforbrug. Faktisk præsterer
Volvo XC60 D4 190 hk, et udslip på bare 117 g/km og hele 22,2 km/l. Derudover har Volvo Taxi al den

plads, komfort og teknik du drømmer om - og er selvfølgelig inklusive masser af udstyr.

Ny taxi! mere kraft - mindre saft

Kontakt vores taxi-specialist Jens Hollesen: 40 31 19 24 • jens.hollesen@bilforumnord.dk
Vølundsvej 2, 3400 Hillerød · Telefon 48 24 19 24 · volvo.bilforumnord.dk

fortsættes næste side



en dieselstander, som Texaco 

havde sat op hos mig. Jeg tjente 

10 øre pr. liter og husker især 

de mange middage som Texaco 

sponserede for vognmændene 

oppe på Hotel Marienlyst i 

Helsingør,” fortæller Emin med 

et smil.

Forretningen på Lygten gik 

godt og Emin fik mod på at 

bygge sit eget og flyttede i år 

2000 til det nuværende domicil 

på Drejerve 4, hvor der er 

autoreparation, pladeværksted 

og dækcenter. To kolleger har 

lejet sig ind og driver deres 

vognmands-forretning fra 

kontorer bagerst i bygningen.

Emin etablerede i forbindelse 

med flytningen nogle selskaber, 

som han stadig er indehaver af. 

Selskaberne hedder Aktieselska-

bet Emins Auto, Emins Ejendom-

me A/S og Emins Beboelses-

ejendomme ApS, som opkøbte 

nogle lejligheder inde i byen.  

Altid på arbejde
Emins virksomheder fylder meget 

i hans liv. Han er meget engage-

ret og tænker altid i arbejde. Når 

Emin en sjælden gang holder 

ferie, tager han 14 dage til 

Spanien eller Portugal med sin 

datter og sin kone.

Han opholder sig sjældent i sit 

sommerhus i Stubbekøbing på 

Falster, fordi det trods de 100 

km. er alt for tæt på arbejdet. 

Kun ved at rejse udenlands 

kommer han langt nok væk til at 

koble helt fra uden at tænke på 

arbejdet.

Emin Edrizi fyldte 60 år i denne sommer og kan til næste år fejre 40 års jubilæum både 
som taxivognmand og som indehaver af eget Mercedes-værksted.

Hvor er 
brancheorganisationerne?
Emin er stor modstander af den 

kommende bomløsning i Kast-

rup Lufthavn og savner i den 

forbindelse mere sammenhold 

fra kollegerne og initiativ fra 

brancheorganisationerne:

”At betale 16 kroner for at 

hente en tur i lufthavnen er en 

meget dårlig løsning. Allerede 

da vi hørte om tiltaget første 

gang, skulle vi alle i fællesskab 

have boykottet lufthavnen. 

Hvad bliver det næste og 

hvor-dan vil man sikre, at 

prisen ikke stiger vildt fremover. 

Og hvad med adgangen til 

kunderne fra krydstogtskibene 

og Hovedbanegården? Kommer 

de også en dag og vil have 

penge af os,” spørger Emin. 

Han undrer sig over, hvorfor 

taxiorganisationerne ikke har gjort 

noget , ligesom han savnede 

handling fra organisationerne i 

forbindelse med afskaffelse af 

frikørselsordningen:

”Jeg forstår ikke, hvorfor der 

ikke fra branchens side er skredet 

ind. Men samtidig forstår jeg 

heller ikke Statens motiv, fordi 

jeg er sikker på, at Staten 

ikke kommer til at få noget 

provenu ved den nye ordning. 

De udtjente taxier vil ikke blive 

solgt i Danmark. Bilerne vil blive 

solgt uden afgift til Østeuropa.” 

fastslår Emin. 
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E M I N ´ S  A U T O  A / S
Drejervej 4 · 2400 · København NV

Tlf. 35 86 08 24 www.eminsauto.dk
emin@eminsauto.dk

Pladeværksted

Taxiservice Dækcenter

Autoværksted

Mercedes-reservedele

Klargørings
center

Bilsalg

Kvikservice 
uden tidsbestilling

Åben hver dag hele året:
Mandag - fredag  kl. 7.30 - 18.00
Lør, søn og helligdage  kl. 9.00 - 14.00
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Af Tommy Verting

Datalogistic.eu lancerer ny teknik 

til taxivognmænd og bestillings-

kontorer. Leverandør af taxiudstyr 

gennem mange år, Datalogistic.

eu har udviklet et komplet taxi-

system til brug for tablets. Der-

med er Datalogistic.eu med i 

kampen om de digitale kunder, 

der har set fordelene i at droppe 

de traditionelle dyre løsninger 

til trafikdirigering. Drive-IT For 

Tablets koster nemlig kun

12.500 kroner i indkøb inkl. 

taxameter, printer og kre-

ditkortlæser med mulighed for 

at udvide med online-overvåg-

ningskamera, der sender såvel 

billede som lyd i overfaldssitua-

tion. Dermed er der mange 

penge at spare i forhold til de 

traditionelle Dispatch-systemer, 

som anvendes i dag i de danske

taxier, der er tilsluttet et bestil-

lingskontor.

Drive-IT For Tablets består 

af en Android tablet med en 

skærmstørrelse på mellem 

7 - 10 tommer og en mindre 

boks kaldet ”Connecto.” Det er 

en lille computer, der sørger for 

kommunikation til taximeter, 

printer, betalingsterminal og 

overvågningskamera via USB 

eller Bluetooth, hvor USB er at 

foretrække, fordi der med USB 

er mulighed for opladning og 

dermed er der altid strøm på 

anlægget.

Telefonpasning i bilerne
Med Drive-IT For Tablets er det 

Drive-IT For Tablets 
Nyt trafikdirigeringsanlæg til taxi fra Datalogistic.eu

muligt at give kunderne mulig-

hed for at ringe gennem centra-

len direkte ud i vognene. 

Løsningen er især anvendelig 

med stor fordel på mindre be-

stillingskontorer på de af døgnets 

timer, hvor der ikke er så mange 

kundeopkald. Dermed spares 

store personaleudgifter uden at 

der slækkes på servicen og uden 

at miste den nødvendige regi-

strering af ture i systemet. 

Denne mulighed har allerede 

været anvendt i fire år i Nuuk på 

Grønland, hvor Datalogistic.eu 

også er leverandør af taxiudstyr.

Danske vognmænd har i 
årevis betalt alt for meget 
for teknisk udstyr
Datalogistic.eu ønsker at gøre op 

med hidtidige krav om store 

millioninvesteringer, som bestil-

lingskontorerne hidtil er blevet 

præsenteret for:

”Hvorfor bruge millioner af 

vognmændenes penge, når vi 

kan levere et komplet vognudstyr 

til kun 12.500 kroner og et 

centralanlæg med Booking, Taxi 

Dispatch og Software inklusive 

50 timers assistance til kun 

43.000 kroner,” spørger Oluf 

Olsen, direktør i Datalogistic.

eu, som har mange års erfaring 

med taxiudstyr til danske 

taxicentraler. Oluf Olsen mener, 

at de danske taxivognmænd i 

årevis har betalt alt for meget 

for teknisk udstyr, mens man i 

resten af verdenen har været 

anderledes vant.

Datalogistic.eu kan i deres 

system oprette adgang for VIP-

kunder og levere en App-løsning 

til ca. 8.000 kroner.

Olsen har 30 års erfaring 
med taxi
Oluf Olsen startede i 1985 med 

at udvikle og levere taxiudstyr 

til Danmark og Tyskland. Første 

danske bestillingskontor var 

Slagelse Taxa, som tog deres 

udstyr i brug i 1985. Og første 

taxicentral til at anvende display 

i vognene var Remscheid ved 

Düsseldorf i 1995. De anvender 

stadig udstyr fra Datalogistic.eu.

For nylig leverede Datalogistic.eu 

udstyr til et taxiselskab i den 

tyske by, Trier, som ligger i nær-

heden af grænsen til Luxembourg. 

Herhjemme anvender Odense 

Mini Taxi og Næstved Taxa i dag 

udstyr fra Datalogistic.eu.

Kvikservice 
uden tidsbestilling

Ketilsøe Automobiler ApS • Frejasvej 35 • 3400 Hillerød • 44 99 44 44
Mobil 20 83 40 17 • 40 89 84 83 • ketilsoe.biler@mail.dk

Mercedes Benz E 212, 220 Tcdi 9g. aut. Avantgarde, 2015 model  

Få et godt tilbud på din gamle frikørte taxi og tag en frisk med hjem, 
monteret og klar til indtjening.

Se vores udvalg på: 
www.ketilsoe-automobiler.dk/taxi

 
For yderligere information:
Kim      20 83 40 17 
Bjarke 40 89 84 83
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Vi har alt udstyr og erfaring til at holde din Taxi kørende 24 timer I døgnet og 
tilbyder også akut hjælp døgnet rundt. Vi er ligeledes dygtige og billige til:

FORSIKRINGSSKADER  ·  TAXI SERVICE  ·  DIAGNOSETESTS  ·  MEKANISK

ORIGINALE MERCEDES BREMSEKLODSER
MERCEDES C KLASSE 205 MODEL 200/220 CDI
SKIVER FOR                       1.500,-
SKIVER BAG                       1.500,-
FOR KLODSER                       750,-
BAG KLODSER                       750,-

MERCEDES E KLASSE 212 MODEL 200/220 CDI
SKIVER FOR                      1.000,-
SKIVER BAG                      1.000,-
FOR KLODSER                      750,-
BAG KLODSER                      750,-

MERCEDES SERVICE 
MOTOROLIE OPTIL 7,5 LITER       
INKL. ORIGINAL OLIEFILTER       1250,- 

ALLE PRISER ER MED MOMS OG MONERING

Auto - pladeværksted og skadecenter med special I Mercedes
A U T O  -  P L A D E V Æ R K S T E D

MERCEDES – SPECIALIST

A U T O  -  P L A D E V Æ R K S T E D
Tlf. 63 12 12 13 
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VOLKSWAGEN
PASSAT - TOURAN - SKODA

SKIVER FOR                   1.000,-
SKIVER BAG                   1.000,-
FOR KLODSER                  750,-
BAG KLODSER                  750,-

Åbent: Man-fre kl. 8.00-16.30 · Lørdag kl. 9.00-14.00 
Helligdage kl. 9.00-14.00

Akut-nødopkald tlf. 27 12 12 13
Hvidsværmervej 163-165  ·  2610 Rødovre  ·  Tlf. 63 12 12 13   ·  www.eco-steam-auto.dk

A U T O  -  P L A D E V Æ R K S T E D

NU ER DET TID - NYE VINTERDÆK
Bridgestone producerede kvalitets dæk til 
Danmarks absolut bedste priser på 4 stk. dæk:

155-65-13………kr. 1.400,-
175-70-13………kr. 1.400,-
165-65-14………kr. 1.500,-
175-65-14………kr. 1.500,-
185-65-14………kr. 1.500,-
185-65-15………kr. 1.600,-
195-60-15………kr. 1.600,-
195-65-15………kr. 1.600,-
205-55-16………kr. 2.000,-
205-60-16………kr. 2.000,-
205-65-16 c ...…kr. 3.000,-
215-55-16………kr. 2.200,-
225-55-16………kr. 2.100,-
225-45-17………kr. 2.700,-
225-50-17………kr. 2.700,-
235-60-17………kr. 3.800,-
235-65-17………kr. 3.700,-
245-45-17………kr. 3.000,-
225-45-18………kr. 4.000,-
235-45-18………kr. 4.000,-

ALLE PRISER MED MOMS OG MONTERING 
– GRATIS LAPNING.

4-HJULS UDMÅLING 
Hvis du køber dæk hos os koster sporing kr. 375,- med moms
Hvis ikke du køber dæk hos koster sporing kr. 550,- med moms

VOLKSWAGEN
SHARAN

SKIVER FOR                   1.250,-
SKIVER BAG                   1.250,-
FOR KLODSER                  900,-
BAG KLODSER                  900,-

VOLKSWAGEN BREMSEKLODSER

Tlf. 63 12 12 13 
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Ærtebjergvej 1 · 9230 Svenstrup · salg@skillingbro.dk
Skillingbro A/S

Frikørte Mercedes-Benz 
C-klasse og E-klasse

 

Giv os et kald og få et godt tilbud.

Autoriseret Mercedes-Benz  

serviceværksted.

www.viborgautogaard.dk

Frikørte Mercedes-Benz hyrevogne  

købes!

Lundvej 28, 8800 Viborg, tlf. 8661 5850. www.viborgautogaard.dk 
Viborg Autogård I/S

Tekst og foto: Tommy Verting

I september måned sidste år 

inddrog Ærø Kommune to taxi-

tilladelser fra taxivognmand Frank 

Thorsted, fordi Ærø Kommune 

ikke mente, at Frank Thorsted 

levede op til sit ansvar som taxi-

vognmand. Ærø Kommune fandt, 

at han havde svigtet at servicere 

kunder ved ikke at leve op til sin 

pligt om at være til at få fat på 

af borgerne. Ærø Kommune tog 

bl.a. udgangspunkt i manglende 

aften- og nattekørsel i perioden 

fra ultimo 2012 og frem til 

sommeren 2014.

Da Frank Thorsted ikke var 

enig i kommunens afgørelse, 

havde han ifølge loven ret til at 

få prøvet sin sag ved en domstol 

med opsættende virkning og den 

sag startede ved Retten i Svend-

borg den 26. august 2015, hvor 

der blev ført en lang række vid-

ner, bl.a. en af de lokale politi-

Ærø-vognmand står til at miste 
sine to taxitilladelser

Retssag om tilbagekaldelse af taxitilladelser

assistenter, som kunne berette 

om en episode tilbage ved ud-

gangen af 2012, hvor han en 

meget tidlig morgen var nødt til 

at holde et diskotek åbent ud 

over den almindelige lukketid, 

fordi det var umuligt for gæsterne 

at komme i kontakt med øens 

daværende to taxiselskaber.

Frank Thorsted ønsker ikke 

over for Taxi Danmark at kommen-

tere på sagen før der foreligger

en afgørelse fra retten. Men 

Frank Thorsted var i dagene op 

til retssagens start fremme i de 

lokale medier med udtalelser 

om, at han ikke kunne forstå, 

hvorfor det udelukkende var 

ham kommunen gik efter og 

ikke også hans kollega, Ole Arne 

Pedersen, indehaver af Oles 

Taxi. 

Frank Thorsted ytrede, at han 

følte sig udsat for kommunal 

hetz og forskelsbehandling og 

kritiserede, at Ærø Kommune 

kun gik efter ham. Frank Thorsted 

mente, at konkurrenten, Oles 

Taxi, også nogle gange kunne 

kritiseres for at svigte. 

Den udlægning kan Ole Arne 

Pedersen dog ikke genkende 

og det kan Ærø Kommunes nye 

taxivognmand, Paul Erik Düring 

Pedersen, fra Øens Taxa,  heller 

ikke:

”Jeg har været vognmand i 

tre måneder og kørte tidligere 

som taxichauffør for min svoger, 

Ole Arne Pedersen, som star-

tede sin vognmandsforretning 

for to år siden. Vi har altid haft 

Taxavognmand Paul Erik Düring Pedersen fra Øens Taxa på Ærø forstår ikke hvorfor Frank 
Thorsted forsøger at nedgøre sine kolleger.
”Frank Thorsteds sag bliver ikke bedre af, at han forsøger at nedgøre os andre. Det svarer til, 
at en fartbilist undskylder sig over for en betjent, at han kørte for stærkt fordi andre også gør 
det. Det holder jo ingen steder og det bliver hans sag ikke ej heller bedre af,” siger Paul Erik 
Düring Pedersen.
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BILTEAM • Måløv Værkstedsby 91 • 2760 Måløv
Tlf. 35 14 40 00 • www.dansk-taxiimport.dk

Bil fra Tyskland på leasing 
er et klogt valg

Hos os er der ikke tilbagekøbspligt !! 
Meget vigtigt – kun hos os.

Eksempel:
Mercedes Benz E 
300TCDI  Bluetec/
Hybrid automatic 
(stationcar)
9/2014 - km 
24.300 masser af 
udstyr, bl.a navi.
24,3km/L i.flg 
Mercedes

1. gangs leasingydelse 25.000 inkl. moms (Kan varieres)
27 mdr. á kr. 8,295 inkl moms
39 mdr. á  kr. 6.995 inkl moms
48 mdr. á  kr. 6.100 inkl moms
Km. 130.000/år indregnet i disse eksempler
(vigtigt punkt når der sammenlignes)

Servicekontrakter i hele landet 
med indbygget garanti tilbydes fra kr. 2.325,-/md. i op til 5 år. 
Hør nærmere hvad der passer bedst til dig. 
(Gælder kun hvis bilen er leaset/købt hos os)

Vi har nu med succes lavet Taxileasing i 5 år og næsten alle 
vore kunder fortsætter med leasing. Det er vores bedste 
reklame. 

Med tabet af frikørselsordningen er det blevet endnu mere 
attraktivt at lease - i hvert fald indtil vi alle om 3-4 år er blevet 
klogere på, hvordan det hele ser ud for branchen.

Service-aftale med A-garanti
Leasing ny bil kr. 3.200,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 3.525,- pr. md

Service-aftale med B-garanti
Leasing ny bil kr. 2.800,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 3.125,- pr. md

Service-aftale med C-garanti
Leasing ny bil kr. 2.000,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 2.325,- pr. md

Brugte 9-prs Vito ny model, samt fabriksnye 9-prs 
Caraveller til rimelige priser. 

Ring og hør nærmere. 

vores vagttelefon på os og vi 

kører døgnet rundt syv dage om 

ugen. Frank Thorsteds sag bliver 

ikke bedre af, at han forsøger 

at nedgøre os andre. Det svarer 

til, at en fartbilist undskylder sig 

over for en betjent, at han kørte 

for stærkt fordi andre også gør 

det. Det holder jo ingen steder 

og det bliver hans sag ej heller 

bedre af,” konkluderer Paul Erik 

Düring Pedersen og fortsætter:

”Frank Thorsted afviste for to 

år siden at indgå en vagtordning 

med Ole Arne Pedersen og 

sagde dengang, at han ville køre 

døgnet rundt, men vi kunne 

hurtigt konstatere, at hans 

chauffører gik hjem klokken 

18.00 og vi så aldrig hans biler 

på gaden om aftenen og i 

nattetimerne. Kunderne ringede 

til os og beklagede sig over, 

at Frank Thorsteds biler ikke 

kørte efter klokken 18.00. Frank 

Thorsted har også tidligere i 

vores lokale avis erkendt, at han 

ikke kørte, som han skulle og for 

tre måneder siden fik jeg netop 

en taxitilladelse på grundlag af, 

at der manglede en vogn for at 

klare alle kørselsopgaverne. 

Frank Thorsted var dog tre 

måneder efter at Ærø Kommune 

i september sidste år inddrog 

hans tilladelser pludselig villig 

til at indgå en vagtordning med 

os andre,” men det afviste 

både Ole Arne Pedersen og 

jeg,” fastslår Paul Erik Düring 

Pedersen, som selv var indkaldt 

som vidne i retten.

Dommen forventes afsagt 

ca. fire uger efter retsmødet, der 

blev afsluttet den 27. august.
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Region Hovedstaden:
Der blev afleveret 7 tilladelser i Region Hovedstaden i august måned 2015:

Ole Kim Larsen  01-0145 DanTaxi
Preben Martinsen  01-0772 DanTaxi
Leif Mortensen  01-2622 DanTaxi
Jan Martinus Kramer-Jespersen  01-1325 DanTaxi
Henning Schjøtz Høj  01-0374 TAXA 4x35
Mohammed Sharif Malik  01-1892 TAXA 4x35
Erik Benny Danielsen   01-1845 TAXA 4x35 

Aalborg:
Der har ikke været afgang/tilgang af tilladelser i august måned i Aalborg.

Aarhus:
Der blev i august 2015 afleveret 4 taxitilladelser til Aarhus Kommune:

Preben Madsen  212-109 Aarhus Taxa
Henrik Jensen  212-213 Aarhus Taxa
Karl Aage Eriksen  212-233 DanTaxi
Arne Lassen   212-127 Aarhus Taxa

Der blev i juli/august 2015 uddelt 2 taxitilladelser til Aarhus Kommune:

Zaki Rezaee   212-191 Aarhus Taxa
René Therkelsen  212-211 DanTaxi

Frikørte 
hyrevogne købes

Alt har interesse
Ring - og vi kommer og giver et tibud

F.S. Automobiler 
v/Freddy Sørensen
Hovedvejen 1 - 9632 Møldrup
Tlf. 86692213 / 20144410
fax 86692215

Junchers Auto
Dragsdalvej 52, 
9670 Løgstør   
Tlf. 98671653
Biltlf. 20245030

Taxi 4x27 har indgået aftale med 

brancheforeningen for hoteller 

og restauranter, Horesta, som 

chauffører og vognmænd skal 

leve op til, når de kører for hotel-

ler og restauranter i København. 

Taxi 4x27 har i den forbindelse 

udarbejdet et lille hæfte om, 

hvordan man opfører sig som 

fører i Taxi 4x27. Hæftet skal 

ses som en præcisering af, hvad 

der menes med at være en 

professionel taxichauffør og 

fortæller om god service, etisk 

og professionel adfærd samt 

den enkelte førers rettigheder. 

Der er blevet afholdt en 

række informationsmøder, hvor 

indholdet af hæftet er blevet 

gennemgået med førerne. 

Ledelsen i Taxi 4x27 under-

streger dog, at der står ikke 

Horesta og Taxi 4x27 sikrer 
kvalitet og service i taxikørslen

noget i hæftet, som ethvert 

normalt og serviceorienteret 

menneske ikke ville kunne skrive 

under på. Hæftet skal ses som 

en præcisering af, hvad alle 

burde vide i forvejen og vil være

det punkt, som der tages ud-

gangspunkt i, når der måles på 

god service og professionel 

adfærd.

Aftalen med brancheforenin-

gen Horesta betyder, at chauf-

fører der lever op til aftalen, vil 

blive foretrukket før chauffører, 

der ikke gør det og hoteller og 

restauranter kan kræve en 

chauffør udelukket, hvis aftalen 

ikke overholdes. 

For aftalen mellem Taxi 4x27 

og Horeste gælder følgende 

servicekoncept: 

Chaufføren skal:

1. Fremstå i profilbeklædning, der er rent og velholdt. 
2.     Fremstå velsoigneret.
3.     Sikre sig at taxien er vel udluftet og fremstår rengjort 
 både inden i og uden på.
4.     Sikre sig at der ikke ryges i vognen.
5.     Altid at melde sig i receptionen eller hos tjeneren, 
 hvis vognen er bestilt, så det sikres, at det er den rette 
 kunde man får med.
6.     Altid udvise høflighed i samtaler og hjælpsomhed i 
 betjeningen af kunden og af personalet, hvor der 
 afhentes kunder.
7.     Hjælpe kunden ind i bilen og være behjælpelig med af- 
 og pålæsning af kundens bagage.
8.     Ikke tale i mobiltelefon når der er kunder i vognen.
9.     Følge lovlige anvisninger, henstillinger og instrukser fra 
 kunden, der relaterer sig til kørslen.
10.   Altid køre den for kunden bedste vej og gøre opmærksom 
 på, hvis kundens vej fordyrer turen både økonomisk og 
 tidsmæssigt.
11.   Tage imod alle de kort som Taxi 4x27 har indløsningsaftale
 med.
12.   Overholde det generelle adfærdskodeks for Taxi 4x27.
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Max priser gives!

Frikørte         
 MERCEDES

Opkøbes

Af Tommy Verting

Lars Hirsch afgav i foråret et til-

bud om variabel kørsel med 9 

vogne. Jørn Vork afgav et tilbud 

om variabel kørsel med bare en

enkelt vogn. Begge vognmænd 

blev afvist af NT (Nordjyllands 

Trafikselskab), men nu har Kla-

genævnet For Udbud kigget 

nærmere på en klage fra de to 

vognmænd og konstateret, at 

NT i årevis ikke har overholdt 

udbudsreglerne. Klagenævnet 

giver medhold til vognmændene 

i to ud af syv klagepunkter.

”Med klagesagen er det ble-

vet fastslået, at NT i årevis har 

fordrejet udbudsproceduren og 

handlet i strid med forsynings-

virksomhedsdirektivets artikel 55 

stk. 1, da der ikke var anvendt 

et tildelingskriterium for tildeling 

af den del af kontrakten, der 

vedrører variabel kørsel uden 

rådighedsaftale også kaldet 

V-kørsel,” forklarer Lars Hirsch til 

Taxi Danmark.

Afvist for ikke at benytte 
Adobe Reader version 
11.0 eller nyere
Vognmændene var som nævnt 

i foråret blevet afvist af NT. 

Vognmændene havde udfyldt 

skemaerne korrekt, men undladt 

at anvende Adobe Reader version 

11.0 eller nyere version. NT hen-

viste i deres afvisning til, at Adobe-

programmer skulle anvendes til 

at udfylde, gemme og signere 

dokumenter i PDF-format. 

Vognmændene havde benyttet 

et andet program og således 

indsendt blanketten i et afvigende 

format, hvilket ikke accepteres 

fordi kun det originale PDF skema 

udfyldt med Adobe-programmet 

kunne aflæses maskinelt af NT´s 

ETHICS-system. 

NT påpegede overfor vogn-

mændene, at de derved ikke 

opfyldte udvælgelseskriterierne, 

jf. udbudsbetingelsernes og der-

for ikke ville blive tilbudt nogen 

kontrakt med NT. I denne del af 

klagesagen fik vognmændene 

ikke medhold af Klagenævnet, 

men resultatet af klagesagen resul-

terede i, at Nordjyllands Trafiksel-

skab blev pålagt at betale sags-

omkostninger for Lars Hirsch og 

Jørn Vork med 25.000 kroner.

Vognmændene skal nu i 

samråd med deres advokat, 

Nikolaj Nikolajsen fra advokat-

firmaet LOU tage stilling til et 

eventuelt krav om erstatning for 

det mistede driftsoverskud.

Direktør i NT, Jens Otto 

Størup, udtalte til TV2 Nord efter 

Klagenævnets afgørelse, at NT 

havde fulgt reglerne i fem ud 

af vognmændenes seks klage-

punkter og påpegede især, at 

sagen ikke var så grel og hen-

viste her til, at Klagenævnet 

ikke havde stoppet NT i deres 

tildelinger af kørselsopgaver. 

Han erkendte fejlen, som vogn-

mændene havde påpeget og 

fastslog, at NT i det kommende 

udbud ville komme med en 

bedre præcisering af indholdet. 

Jens Otto Størup afviste dog 

på tv-skærmen, at der ville blive 

tale om at udbetale erstatning, 

da dette ene klagepunkt ikke 

havde noget at gøre med, hvor-

for de to vognmænd havde fået 

deres bud afvist.

To nordjyske OST-vognmænd, Lars Hirsch, Flex Cap og 
Jørn Vork, JV Bilen, har af Klagenævnet For Udbud fået 
medhold i deres kritik af NT.

NT har brudt 
reglerne for 
offentligt udbud Med klagesagen er det blevet fastslået, at NT i årevis har fordrejet 

udbudsproceduren fortæller vognmand Lars Hirsch, Flex Cap.
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Taxi Danmark
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