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UBER 
Undercover

Danmarks nye Taxi-App for 
bytaxier, landvognmænd og OST

Dansk Taxi 
Service

Taxi Danmark ønsker all
e vore læsere 

en glædelig jul og et
 godt nytår

Muldvarp dokumenterer at 
UBER er taxikørsel



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
Kratbjerg 238 A - 3480 Fredensborg 
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, 2860 Søborg
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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Tekst og foto: Tommy Verting

Torben Holm Hansen, der til 

daglig er taxichauffør og besty-

relsesmedlem i TID, deltog i et 

hvervemøde hos Uber, som 

foregik på et hotel i Adelgade i 

København. Han var på forhånd 

blevet udstyret med et skjult 

kamera og skulle agere ”muld-

varp” for TID og CF. Han mødte 

op sammen med ca. 20 andre

interesserede og kørte efter-

følgende et antal vagter som 

Uber-chauffør.

Videooptagelser fra Torben 

Holm Hansens færden som 

Uber-chauffør og optagelserne 

fra hvervemødet er nu overbragt 

til politiet, som vil bruge materi-

alet i deres undersøgelser og 

Torben Holm Hansen er afhørt 

under vidneansvar og er parat til 

at stå frem som vidne i retten.

Flere taxichauffører deltog 
i hvervemøde
”Normalt skulle deltagerne til et 

hvervemøde hos Uber være 

Muldvarp med skjult kamera dokumenterer at Uber udfører taxikørsel

I 14 dage har CF (chauf-
førernes Fagforening 3F) 
og TID (Taxiførere i Dan-
mark) haft en muldvarp 
placeret hos Uber for at 
få skaffet den nødvendige 
dokumentation for, at 
Uber ikke udfører sam-
kørsel via en App, men 
derimod ren taxikørsel. 
Og resultatet må siges at 
være en succes. 

inviterede på forhånd, men jeg 

mødte bare op og fortalte, at en 

bekendt havde anbefalet mig. 

Det blev accepteret. Vi var kun 

tre etnisk danske og jeg kunne

genkende adskillige taxichauffø-

rer fra alle fire selskaber i Stor-

københavn blandt de forsamlede. 

Jeg sørgede for at få panoreret 

med kameraet, så jeg fik alle 

med på billederne mens hele 

Uber-konceptet blev gennemgået 

på engelsk af nogle veltalende 

unge mennesker med baggrund 

fra Copenhagen Business School.

Uber-app´en blev demonstre-

ret og der blev forklaret, hvordan 

turene skulle udføres ved at af-

hente kunder, der skulle køres 

fra A til B og der blev oplyst, at 

der var garantibetaling, hvis kun-

den ikke mødte op som aftalt. 

Der blev lovet en stor omsæt-

ning og præmier til de ihærdige. 

Alt blev udpenslet udførligt, men 

alligevel var der mange, der ikke 

forstod hele indholdet på grund 

af sprogvanskeligheder. Allerede 

her blev det klart, at der ikke var 

tale om samkørsel, men helt al-

mindelig taxikørsel,” fastslår Torben 

Holm Hansen. Han medgiver 

dog, at Ubers koncept er smart 

i forhold til, hvad han kender 

fra sin dagligdag i taxien. Her 

peger han bl.a. på, at betaling 

for turene udregnes efter GPS 

og ikke efter taxameter. Og efter 

hver tur skal der også foretages 

en ’Rating af kunden.’

Trojansk hest i Uber-
telefonen
Torben Holm Hansen går fra 

mødet godt klædt på til at starte 

ud som Uber-chauffør. Dog 

kunne hans bil ikke blive god-

kendt, fordi den var mere end 

10 år gammel. Problemet med 

at skaffe et køretøj bliver løst via 

en økonomisk håndsrækning fra 

3F - Chauførernes Fagforening. 

Torben Holm Hansen håber, at han med sin dokumentation kan være med til enten at få stoppet Uber eller få lovliggjort Uber, så der bli-
ver stillet samme krav over for Uber, som der kræves af taxibranchen – godkendelse af køretøj, forsikringsforhold, taxitilladelse, uddannelse, 
taxikørekort, førerkort og tilsyn fra myndigheder samt registrering af chaufførerne, enten som selvstændige vognmænd med CVR-nummer 
eller i et registreret lønmodtagerforhold med Uber som arbejdsgiver.

UBER undercover
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Men forinden bilen bliver klar, er 

Torben Holm Hansen allerede 

blevet tæppebombet med mails 

indeholdende Uber-News og 

utallige opfordringer om at komme 

på gaden hurtigst muligt. Torben 

Holm Hansen blev også udstyret 

med en Uber-telefon - en iPhone

4, som han skulle betale over 

en leasingkontrakt. Telefonen er 

på forhånd udstyret med den 

software, som Uber anvender, 

men det er ikke alt. Telefonen 

indeholdt også en ’Trojansk hest,’ 

som afslører Uber-chaufførens 

brug af telefonen. Det fandt Tor-

ben Holm Hansen ud af ved at 

lade en datalog undersøge tele-

fonen. Her blev det konstateret, 

at alle oplysninger om hans brug 

af Uber-telefonen automatisk 

ville tilgå Uber - inklusive hans 

færden via GPS. 

Opkald fra Uber foregik altid 

via opkald fra norske og ame-

rikanske telefonnumre samt 

danske telefonnumre, som ved 

opkald modsat vej svarede med 

”Nummeret eksisterer ikke.” 

Et af opkaldene var f.eks. en 

opfordring om at få Torben Holm 

Hansen på gaden igen efter en 

vagt på 4 timer, men Torben 

Holm Hansen afslog med ordene, 

at 160 kroner i fortjeneste efter 

fire timers kørsels var for lidt. 

”Jeg tog selvfølgelig mine 

forholdsregler og var forsigtig i 

min adfærd med Uber-telefonen. 

Til brug for dokumentation af, 

hvad jeg foretog mig som Uber-

chauffør, anvendte jeg en anden 

telefon. Jeg affotograferede bl.a. 

al korrespondance vedrørende de 

ture jeg blev tildelt. Endvidere sat-

te jeg to videokameraer op i bilen, 

som optog lyd og levende billeder 

under al min færden, både med 

og uden kunder,” forklarer Torben 

Holm Hansen videre. 

Forinden Torben Holm Hansen 

kom på gaden som Uber-chauf-

før, fik han fornemmelsen af, at 

de virkelig manglede biler på 

gaden og at der var mange 

penge at hente. Uber lagde ikke 

skjul på, at de især manglede 

chauffører af etnisk dansk op-

rindelse. De mange mails med 

Uber-News sendte han videre til 

kollegerne i TID og Chauffører-

nes Fagforening samt Taxinæv-

net i Region Hovedstaden. 

"Jeg blev godkendt som Uber-

chauffør den 13. november og 

valgte at komme på gaden første 

gang mandag den 16. november i 

dagtimerne. Og jeg må sige, der 

hersker for mig ingen tvivl - Uber 

er ren taxikørsel. Man bliver 

præsenteret for en tur på skær-

men og der er ikke noget med, 

at det er en tur lige i nærheden 

med nogle, der skal samme 

vej. Jeg blev sendt fra en eller 

anden x-adresse, hvor jeg tilfæl-

digt befandt mig til en kunde på 

en anden adresse, som skulle 

køres fra A til B. Efter hver afslut-

tet tur kunne jeg på skærmen 

aflæse, hvor meget jeg havde 

fået netto for den enkelte tur 

efter fradrag af 20 procent, 

som Uber beregner sig. 

Men jeg må indrømme, at 

det ikke var meget jeg fik ud 

af fire timers effektiv kørsel en 

torsdag. Kun 160 kroner var der 

netto til mig. Det er for mig en 

så lav indtjening, at jeg ikke har 

nogen tro på, at Uber-chauffører 

betaler skat af deres indtægter. 

Overraskende nok var der blandt 

kunderne mange i deres nærme-

ste familier, der ofte selv kørte 

som Uber-chauffør. En kunde, 

som var lægestuderende, for-

talte, at han selv kørte som Uber-Flere kunder undrede sig over de synlige kameraer i vognen, men Torben Holm Hansen 
slog det væk med, at de sad der for at skabe større sikkerhed.

Hovedpræmien i vores julekonkurrence er 3.000 kr. 
som bliver udtrukket fredag den 18. december kl. 12.00 
For at deltage skal du tilmelde dig her i butikken inden 

denne dato.

Vi tilbyder nu TAXASYN inkl. taxameterattest

JULETILBUD hele december måned: 
Komplet videoovervågning med 16GB 

hukommelse til kun 1.500 kr. 

 Vi ønsker jer alle en glædelig Jul samt et forrygende nytår 

De bedste hilsner fra 

Vævergangen 23, 2690 Karlslunde 
 www.auto-el-specialisten.dk

Vi deler igen i år julegaver ud til vores VIP-kunder
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chauffør fredag og lørdag nat. 

Kunderne var fra alle samfunds-

lag - rig som fattig.”

Politirazzia i Kastrup 
Lufthavn
På et tidspunkt forsøgte Torben 

Holm Hansen sig med at tage 

kunder op i Kastrup Lufthavn. 

Her kunne han dog spotte, at en 

civil betjent var optaget af at no-

tere registreringsnumre på Uber-

køretøjer, som hentede kunder 

i Kastrup Lufthavn. Betjenten 

kiggede også ind i Torben Holm 

Hansens bil for at spotte, om 

der var noget Uber-udstyr. 

I et tilfælde forklarede Torben 

Holm Hansen sine kunder over 

telefonen, at der var politiraz-

zia i lufthavnen og at de derfor 

måtte finde hinanden ovre ved 

Terminal 2 og han fik yder-

mere en kunde til at foretage en 

afbestilling af en bestilt tur på 

grund af, at han sagde, at der 

var politirazzia. 

Faglig konsulent i Chaufførernes 

Fagforening 3F, Bo Weye, var 

ikke i tvivl om at det var en god 

idé at støtte TID med et økono-

misk bidrag, når de ville anbringe 

en ”muldvarp” hos Uber.

”Fagbevægelsen har været 

meget obs på Ubers måde 

at drive virksomhed via deres 

begreb om deleøkonomi. Vi 

mener, der må være en klar 

sondring mellem profit og privat 

deleøkonomi. Fagbevægelsen 

Vigtig sag at støtte for 
Chaufførernes Fagforening 3F

har en 100-årig historie om-

kring overenskomster, som kan 

være i fare. Social tryghed på 

arbejdsmarkedet kan risikere at 

blive overhalet af daglejere med 

indtægter via applikationer. Der-

for var det af stor vigtighed, at vi 

deltog i at få belyst forholdene 

rigtigt,” fastslår Bo Weye, som 

her ses sammen med Torben 

Holm Hansen, der fungerede 

som ”muldvarp.”

Politiet og taxinævnet 
underrettet på forhånd
Torben Holm Hansen blev fra 

Ubers side udstyret med en an-

sættelseskontrakt, uden at han 

dog fysisk skrev under på noget 

som helst. Ansættelseskontrak-

ten og alt det indsamlede mate-

riale fra Ubers hvervemøde og 

aktiviteten med at køre som 

chauffør for Uber, er nu blevet 

overdraget til politiet og Torben 

Holm Hansen har afgivet forkla-

ring om sine oplevelser og det 

er nu op til politiet at anvende 

materialet i deres bevisførelse af, 

at Uber driver ulovligheder. Ud 

over at politiet var vidende om 

Torben Holm Hansens færden 

som Uber-chauffør, var der også 

sket underretning til Taxinævnet 

i Region Hovedstaden.  

Politiet er også i besiddelse 

af den meget omtalte liste med 

fotografier og alle registrerings-

numrene på de kendte Uber-

køretøjer - En liste som rummer 

mere end 470 køretøjer.

Torben Holm Hansen håber, 

at han ved sit bidrag har været 

med at få stoppet Uber i sin nu-

værende form, så de etablerede 

taxifolk med kurser, lovgrundlag 

og forpligtelser samt taxikørekort 

med lægerklæring og førerkort 

med stolthed kan passe deres 

arbejde uden at blive udsat for 

unfair konkurrence.

”Hvis Uber skal eksistere her 

i Danmark, så skal det ske på 

lige vilkår i fair konkurrence. Vi 

taxifolk er så gennemkontrolleret 

og skal følge et regelsæt. Det 

bør Uber også pålægges. Vi kan 

sagtens acceptere konkurrencen 

fra Uber, men det må ske på 

lige vilkår,” fastslår Torben Holm 

Hansen.

Torben Holm Hansen 
registrerede alle oplysninger 
om turtildeling og informa-
tioner, der blev sendt ud 
over Uber-telefonen.



6  TAXI DANMARK DECEMBER - 15

Af Tommy Verting

I starten af 2015 kom en ny spil-

ler på markedet, som ville handle 

biler med taxivognmænd. 

Firmaet hed Eleka Group og var 

hjemmehørende i Padborg. 

Med helsides annoncer i Taxi 

Danmark og andre taxi-medier

- som der aldrig er blevet betalt 

for, slog Eleka Group sig på at 

ville skaffe leasing-biler til taxi-

vognmænd fra Tyskland. 

Endvidere kunne de danske 

taxivognmænd via kommisions-

salg til Tyskland hos Eleka Group 

komme af med deres brugte 

biler, som var købt uden afgift. 

Indehaveren bag Eleka Group var 

dog en mand, man skulle holde 

sig fra at gøre forretninger med.

DR´s TV-program, ”Kontant,” 

arbejder lige nu på at indsamle 

materiale om indehaveren bag 

Eleka Group til en udsendelse, 

der sendes efter nytår. Tilsyne-

ladende er det nemlig ikke kun 

taxibranchen indehaveren, 

Karsten Meyerdahl, har forsøgt 

sig over for. DR-journalisten på 

opgaven beretter over for Taxi 

Danmark, at det er store milli-

VolvoCars.dk

Volvo’s nye Drive-E motorer byder på flere hestekræfter med lavere brændstofforbrug. 
Faktisk præstererVolvo XC60 D4 190 hk, et udslip på bare 117 g/km og hele 22,2 km/l. 

Derudover har Volvo Taxi al denplads, 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

DR-Kontant arbejder på en 
udsendelse om Eleka Group´s 
svindelnumre
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BILTEAM • Måløv Værkstedsby 91 • 2760 Måløv
Tlf. 35 14 40 00 • www.dansk-taxiimport.dk

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

Bil fra Tyskland på leasing 
er et klogt valg

BILTEAM
Dansk Taxi Import er 
leveringsdygtige 
i nye og brugte 
biler til taxi og OST

Finansiering
Vi er specialister i leasing og  
finansierer også på alm. bilfinansiering.

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

Ring og få et godt tilbud som passer til 
dit behov.

Kun hos os er der ikke tilbagekøbspligt !! 

onbeløb, indehaveren bag Eleka 

Group har skaffet sig på uærlig 

vis de sidste par år - bl.a. ved at 

optræde under flere forskelige 

navne, og som oftest har det 

handlet om køb og salg af biler 

og service ydelser, som der al-

drig er blevet afregnet for.

 Taxi Danmark er ikke vidende 

om, at danske vognmænd har 

været i kløerne på Karsten Me-

yerdahl, som er bosat i Polen. 

Eleka Group´s prislag på biler, 

som de tilbød til danske taxi-

vognmænd i foråret 2015, var 

underligt nok langt fra attraktive 

og på Taxi Danmark redaktionen 

har vi derfor ikke formodning 

om, at det lykkedes Eleka Group 

at komme i kontakt med særligt 

mange danske vognmænd. 

Men på nettet ligger en historie 

om en mand, der tidligere på 

året overdrog sin bil til en værdi 

af 200.000 kroner til Karsten 

Meyerdahl, som skulle sælge 

den. Vedkommende så aldrig en 

krone. 

Har skiftet navn mere end 
10 gange 
DR´s program bliver med stor 

sandsynlighed en dobbeltdæk-

ker historie, hvor de forsøger at 

finde Karsten Meyerdahl, der er 

flygtet fra landet efter at have 

bedraget samarbejdspartnere, 

leverandører, kunder, ansatte, 

familie, venner osv. Ud fra 

de mange ofre DR har været 

i kontakt med, har Karsten 

Meyerdahl svindlet for cirka 5 

millioner kroner - beløbet er i 

virkeligheden langt større, da der 

stadig gemmer sig ofre derude, 

som DR ikke har fundet frem til. 

Specielt alle de mennesker, han 

har snydt i udlandet - eksem-

pelvis i Frankrig, hvor han senest 

har opholdt sig.

 De fleste beskriver Karsten 

som en dygtig, sjov og rar mand, 

men det tyder på, at der i virke-

ligheden er tale om en kynisk 

mand, der kan snyde hvem som 

helst. Eksempelvis snød han 

bedemanden til sin egen mors 

begravelse for 25.000 kroner, 

oplyser DR´s Kontant til Taxi 

Danmark. 

Han har skiftet navn mere 

end 10 gange og har ejet utal-

lige bil-firmaer, der går konkurs 

og efterlader leverandører med 

en lang næse og en stor regning. 

Programmet vil derfor også sætte 

fokus på, hvordan i alverden det 

kan lade sig gøre, at en mand 

som Karsten Meyerdahl kan fort-

sætte med at snyde, skifte navn, 

oprette nye firmaer osv. Og hvor 

bliver alle pengene af?

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



Bliv vognmand i Taxi 4x27 og få Danmarks 
laveste pladsleje og masser af andre fordele!
Hvorfor Taxi 4x27?
Taxi 4x27 er et af Danmarks ældste og mest veldrevne taxiselskaber. Vi har en afslappet kultur med et ligeværdigt 
forhold mellem central og vognmand. Vi er fremsynede og lægger vægt på, at skabe sammenhæng mellem 
service, pris, kvalitet og vilkår - både internt og i branchen. Vores kunder, vognmænd og chauffører er vores fokus 
og vi er kendt for, at kæmpe for det vi tror på. Taxi 4x27 er fx det eneste taxiselskab, der har gjort indsigelser 
mod betaling for ture i lufthavnen. 

Taxi 4x27 er en del Horesta servicekonceptaftalen
Som det første taxiselskab kom Taxi 4x27 med i servicekonceptaftalen med Horesta, som er aftalen, der sikrer os 
ture til alle de hoteller, restauranter og eventhuse, som er tilmeldt ordningen. At vi er med i denne aftale betyder, 
at din vogn, kommer forrest i køen, når der bestilles ture fra hoteller, restauranter m.v.

Taxi 4x27 bruger FMS - Europas største taxisystemleverandør
Efter forgæves, at have forsøgt at få ny teknologi gennem vores samarbejde med Drivr, er Taxi 4x27 nået frem 
til, at stabilitet, pris, kvalitet og solid erfaring er helt afgørende faktorer, når man vælger leverandør. Derfor har 
vi valgt, at fortsætte med FMS, der er Europas største taxisystemleverandør. Med FMS får du et fuldt taxi-system 
for under 10.000 kr. (excl. betalingsterminal), som samtidigt er nemt og billigt at montere, bl.a. fordi det kræver 
et minimum af kabling. Systemet baserer sig på Smartphone (Android) teknologien, hvilket er med til at gøre 
systemet billigt at opdatere, fordi opdateringerne sker uafhængigt af FMS.

Om FMS:
• FMS anvendes i 10 lande af mere end 130 centraler.
•	 FMS	har	en	samlet	flåde	på	over	60.000	tilsluttede	vogne.
• FMS’s kundeapp, taxi.eu, er downloadet næsten 3 mio. gange og leverer mere end 170 mio. ture om året til
 de tilsluttede centraler - på tværs af både by- og landegrænser.
• Taxi.eu app’en kan bruges i hele Europa, med eller uden forudindtastet kreditkort. Der skal benyttes kode, 
 hvilket giver øget sikkerhed. 

Taxi 4x27 tilbyder Danmarks laveste pladsleje 
Som vognmand hos Taxi 4x27 har du - foruden kvalitetsudstyr, et professionelt Call Center og bestillingskontor, 
der arbejder for at yde den bedste service til alle - garanti for Danmarks laveste pladsleje. Samtidig holder Taxi 
4x27 omkostningerne nede, så du kun betaler for det du bruger. 

Den opdelte pladsleje består af en fast pladsleje-del og et Finansgebyr (4%) af den omsætning du har på kort 
og konto, og der er ingen afgift på kontantomsætningen i din bil. De samlede omkostninger afhænger af, hvor 
stor din omsætning på kort og konto er. Endeligt får du kreditkortgebyret, som kunden betaler, udbetalt sammen 
med	den	øvrige	omsætning,	fordi	omkostningen	til	kundegebyrer	ligger	i	finansgebyrprocenten.

Den opdelte pladsleje gør det billigere for dig, når du enten vil holde ferie, får nye chauffører der ikke kører så 
meget ind, når du er syg, eller når din vogn skal på værksted. Taxi 4 x27’s mål er, at den faste pladsleje skal være 
endnu lavere, da vi anser lav pladsleje som den eneste måde, hvormed vi får mulighed for at tage konkurrencen 
op med Uber og øvrige tiltag på taximarkedet.
                                                                                         



Skift til Taxi 4x27 og få Danmarks bedste og billigste taxicentral
I Taxi 4x27 arbejder vi med en enkel og gennemsigtig prismodel, så du slipper for basispakker, tilvalgspakker osv. 

For kr. 40.560,- (3.380,- pr. måned) samt finansgebyr på 4% om året får du:

  • Turformidlingssystem med taximeter, printer m.m.
  • Betalingsterminal og indløsningsaftale
  • Alm. vedligehold af anlægget
	 	 •	 Profilindpakning	af	bilen	ved	udskiftning
	 	 •	 Vognmandsportal	og	jobside,	hvor	du	kan	søge	efter	chauffører,	system	til	flexkørsel	m.m.
  • Advokathjælp på kontoret

NYT! Vælger du at skifte til Taxi 4x27 senest pr. 1.1.2016, tilbyder vi dig yderligere:

	 	 •	 Betalt	montering	af	Taxi	4x27´s	udstyr	ved	overflytning
	 	 •	 Afmontering	af	din	gamle	vogns	indpakning	(forud	for	Taxi	4x27	profilindpakning)
  • 4 måneders pladslejefrihed, fordelt over 3 år
	 	 •	 2	sæt	profiltøj	(á	1	jakke,	2	skjorter/el.	3	polo’er,	samt	1	trøje)
	 	 •	 12.000,-	i	”flyttetilskud”

Tilbud til vognmænd og centraler uden for København
Taxi 4x27 tilbyder systemsamarbejde og fuldt Call Center samarbejde.
  
  Du kan indgå et systemsamarbejde, hvor vi kan tilbyde:
  • Vognudstyr med taximeter, printer m.m.
  • Turformidlingssystem via app.
  • Adgang til Call Center system, så du selv kan passe dine kunder. 
   Systemet kan køre fra en bærbar PC med internetforbindelse. 
  • Betalingsterminal og indløsningsaftale.
	 	 •	 Vognmandsportal	og	jobside	hvor	du	kan	søge	efter	chauffører,	system	til	flexkørsel	m.m.
  • Fra kun 250,- måned pr. vogn afhængig af hvilken løsning du vælger.

  Fuldt Call Center samarbejde:
  • Du betaler det samme som vognmændene i Taxi 4x27.
  • Turformidlingssystem med taximeter, printer, betalingsterminal m.m.
	 	 •	 24/7	Call	center	betjening.
	 	 •	 Profilindpakning	af	bilen	ved	udskiftning.
  • Vognmandsportal og jobside hvor du kan søge efter chauffører.
  • ”Flyttetilskud”.

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte mig.

Thomas RB Petersen, direktør Taxi 4x27  
Mobil: 27272700 
Mail: tp@taxi4x27.dk
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Tekst og foto: Tommy Verting

Hos Dansk Taxi Service kan man 

som vognmand trække på en 

række produkter, såsom et eget 

bookingsystem på en fælles 

platform via en App, der er op-

delt efter kommunegrænserne. 

Flere mindre bestillingskontorer 

har allerede taget denne service 

i anvendelse.

Hertil kommer muligheden 

for at tilslutte bilerne til et Call-

center med telefonpasning, sva-

rende til de tjenesteydelser der 

kendes fra de større bestillings-

kontorer.

Idémanden bag Dansk Taxi 

Service hedder Tommy Christen-

sen. Han er selv vognmand med 

biler i bestillingskontor og kører 

sideløbende en vognmands-

virksomhed med bus, minibus, 

limousine, OST og taxier på 

områdetilladelser.

”Det handler om deløkonomi. 

Jo flere vi er, desto billigere bli-

ver det for alle. Vi er allerede 

35 biler på systemet,” fortæller 

Tommy Christensen, der har lagt 

mange timer i projektet, som 

har været undervejs i mere end 

to år og i oktober måned i år 

flyttede Dansk Taxi Service i nye 

lokaler midt i Skive.

Taxi-App
Omdrejningspunktet for alle 

brugere hos Dansk Taxi Service 

er en taxi-App, som blev taget i 

anvendelse i sommeren 2014. 

I januar 2015 kom Hirtshals Taxi, 

Godis Taxi, Marthins Taxi i Løk-

En teknologi- og servicevirksomhed med et netværk specielt tilegnet 
vognmænd, som ikke ønsker at være med i et større bestillingskontor

Dansk Taxi Service

ken og Elses Taxi til som kunder. 

Alle fire vognmænd var gået sam-

men om at etablere det nye 

bestillingskontor, Taxi24Nord i 

Hjørring Kommune. Herefter har 

flere vognmænd fra Struer og 

Holstebro kommuner sluttet sig 

til, så der i dag er i alt 35 biler 

tilsluttet taxi-app´en.

Forud var gået en del tid med 

at kontakte forskellige leveran-

dører. Tommy Christensen var 

bl.a. i Tyskland og besøgte flere 

selskaber. 

”Jeg blev bl.a. tilbudt at få 

rettigheder for Danmark fra en 

større tysk distributør og jeg var 

også i kontakt med en australsk 

leverandør. Men i starten af 

2014 kom jeg i kontakt med det 

svenske selskab, TAXICALLER, 

i Lindköbing som havde lige 

det vi kunne bruge i Danmark. 

Jeg betalte for at få udviklet to 

Apps - en på Apple-systemet 

IOS og en på Google Android, 

som var klar i sommeren 2014,” 

fortæller Tommy Christensen og 

fortsætter: 

”App´en har den fordel, at 

flere selskaber kan anvende 

den samme App på tværs af 

kommunegrænserne og tilmed 

af flere selskaber på samme tid i 

de enkelte kommuner. Det giver 

kunderne et klart overblik over 

kommunerne, de kan vælge 

taxi fra og hvilket selskab eller 

vognmand de vil køre med. 

Når bestillingen er udført, kan 

kunden følge bilens fremkørsel 

på App´en. 

De enkelte vognmænd og 

selskaber kan selv lægge ture 

ind og herved administrere 

deres egne biler. App´ens ind-

byggede navigation kan nås ved 

bare et enkelt tryk og føreren 

finder frem til kunden, ligeledes 

ved blot et enkelt tryk. Betaling 

for turen kan udføres automatisk 

ved at kundens kreditkortsop-

lysninger allerede er kendt på 

App´en eller ved at kunden er 

registreret med en konto,” un-

derstreger Tommy Christensen. 

Telefonpasning og 
tilslutning for OST-
vognmænd
Vognmændene bag Taxi24Nord 

har tillige valgt at tilkøbe telefon-

pasning på travle tidspunkter, 

Tommy Christensen flyttede i oktober måned i år sin virksomhed til centrum af Skive, hvor der plads til at drive både vognmandsforretning 
og servicevirksomhed over for kolleger. 
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som er timebaseret. Endvidere 

kan alle de tilsluttede biler op-

kobles på de regionale trafiksel-

skaber, hvorved vognmændene 

sparer den dyre udgift til køb af 

det udstyr, der ellers er nød-

vendigt hertil. Denne del sker i 

samarbejde med Kaj Jensen fra 

ABC Radiotelefoni i Hjørring.

Vognmænd med OST-tilladel-

ser kan leje sig ind hos Dansk 

Taxi Service for en månedlig 

udgift på 210 kroner inklusive 

moms. For dette beløb får de en 

opkobling via en Android-telefon 

til de regionale trafikselskaber.  

Skiftede navn
Oprindelig lagde Tommy 

Christensen ud med at kalde 

det nye selskab for APPTAXI, 

men i januar i år fik han en 

henvendelse om, at APPTAXI 

allerede var registreret som et 

EU-varemærke. I første omgang 

blev en advokat sat på sagen, 

men ret hurtigt blev det en 

dyr løsning og en kamp op ad 

bakke. Henvendelsen  blev også 

fulgt op af skrivelser fra Google 

og Apple og for 

to måneder siden 

skiftede Tommy 

Christensen firma 

navnet fra APPTAXI til 

Dansk Taxi Service. Google og 

Apple har netop godkendt firma-

navnet, Dansk Taxi Servise.

Skive MiniBusser & Taxi
Tommy Christense startede i 

2007 som vognmand i Skive 

Taxa, som dengang var tilsluttet 

Taxa Vendsyssel og har siden 

udvidet med en bil hvert år. 

I dag er Skive Taxa tilsluttet 

DanTaxi. Gennem årene har 

Tommy Christensen fået områ-

debestemte taxitilladelser i både 

Skive og Viborg Kommuner. 

Dertil kommer at Skive Minibus-

ser & Taxi i dag råder over en 

Limousine og en OST-tilladelse 

samt minibus og bus.

Tommy Christensen er den eneste, der har adgang til systemet bag 
taxi-app´en. Han lægger vægt på, at alle tilsluttede vognmænd kan 
køre deres forretning separat og nævner som eksempel, at vogn-
mændene bag Struer-Thyholm Taxa, Heine Kure og Lars Nørby, er 
tilsluttet Dansk Taxi Service med deres syv biler. 
"De passer sig selv og driver deres taxiforretning bag lukkede 
skodder og lægger også egne ture ind på App´en, som de an-
vender til at administrere hele deres bestillingskontor,” fortæller 
Tommy Christensen. 

Danmarks nye 

Taxi-App

Dansk Taxi Service
Tlf. 70 70 78 00

Danmarks nye Taxi-App fra Dansk Taxi Service 
kører allerede i flere kommuner og bruges af 
landvognmænd og mindre bestillingskontorer.  
    
Dansk Taxi Service tilbyder Callcenter service 
for bytaxier, landvognmænd og OST.

Med én godkendt fælles App kan vi sammen stå stærkere overfor 
de store udfordringer.

Spar tid og mange penge og få styr 
på din vognmandsforretning
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Har du set din chaufførs pas?

10.000 kr. i bøde pr. måned for at 
have chauffør uden arbejdstilladelse
I taxibranchen er der stor forvirring om, hvornår 
chaufføren skal have arbejdstilladelse. Der hersker 
mange misforståelser og overtrædelse af reglerne kan 
koste meget store bøder.

Advokat Carsten Bo Nielsen 

fra Advokaterne Arup & Hvidt 

fik for nylig nedsat en bøde, 

som en vognmand havde fået, 

fra 140.000 kroner til 60.000 

kroner. Vognmanden tog det for 

givet, at det var ok at ansætte 

chaufføren, da han havde fået 

udstedt et taxiførerkort af Taxi-

nævnet i Region Hovedstaden, 

men taxinævnet har ikke hjem-

mel til at undersøge om ansø-

gere til førerkort har en gyldig 

arbejdstilladelse.

Behimo'A/S'

Behimo'A/S' Tel.:+45'36'92'28'00' Sydbank'A/S'>'DKK#KONTO' Sydbank'A/S'>'EURO#KONTO#
Vestermarksvej'40,'Kliplev' Fax:'+45'36'92'28'04' Reg.nr.:'7910' Reg.nr:'7910'
DK>6200'Aabenraa' CVR>Nr.'DK'35'03'03'28' Kontonr.:'1810806' Konto:'9409130'
' ' IBAN:'DK51'7910'0001'8108'06' IBAN:'DK12'7910'0009'4091'30'
' ' SWIFT>BIC:'SYBKDK22' SWIFT>BIC:'SYBKDK22'

!

!
Behimo!A/S!!!Vestermarksvej!40,!Kliplev!!!DK:6200!Aabenraa!

!

Behimo A/S

Behimo A/S
Vestermarksvej 40, Kliplev
DK-6200 Aabenraa

Tel.: +45 36 92 28 00
Fax: +45 36 92 28 04
CVR-Nr.  DK 35 03 03 28

TAXAIMPORT
Køb din nye brugte taxa direkte fra Tyskland uden fordyrende mellemled. Vi køber bilen 
for dig, betaler den, fragter den hjem, søger for at den korrekte moms bliver betalt og 
leverer bilen på din adresse eller på taxameterværkstedet.

Ring 22 288 288 
for yderligere oplysninger eller send os en mail på info@taxaimport.eu

Se vores biler på  www.taxaimport.eu

Advokat Carsten Bo Nielsen fra Advokaterne Arup & Hvidt anbefaler taxibranchen at sætte 
sig ordentligt ind i reglerne om arbejdstilladelser.
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Bogstavkoderne er vigtige 
Arbejdstilladelsen er uanset om den er i form af sticker eller gammelt 
eller nyt opholdskort forsynet med et blokbogstav, der er en kode for, 
hvilke rettigheder, som kortet giver.  Hvis arbejdstilladelsen således er 
af type J, P eller R, har den pågældende alene ret til at arbejde hos 
den angivne arbejdsgiver, og et skift til ansættelse som chauffør forud-
sætter altså, at chaufføren først får en ny arbejdstilladelse. Vognman-
den bør få kopi af passet og af arbejdstilladelsen (kort eller sticker) 
og anføre numre og eventuel udløbsdato i ansættelseskontrakten.

Statsborgere fra andre lande - de forskellige typer arbejdstilladelser 

Fra 20. maj 2011 udstedes arbejds-
tilladelser kun i form af plastikkort. 
Uanset arbejdstilladelsens form skal 
arbejdsgiver først tjekke, at personen 
på sticker/kort er den samme som 
i passet, og at tilladelsen er dansk. 
Danske tilladelser er forsynet med 
det danske rigsvåben med de tre 
løver og kongekronen og er mærket 
med DK umiddelbart før nummeret. 
Endvidere er tilladelsen forsynet med 
et blokbogstav, der er en kode for, hvilke 
rettigheder, som kortet giver. Endeligt er 
der på opholdskortenes bagside og på 
stickerens forside et bemærkningsfelt, 
hvor begrænsninger i arbejdstilladelsen 
kan være anført.

Stort fokus på 
arbejdstilladelserne
For et par år siden iværksatte 

Udlændingestyrelsen og Skat en 

stor samkørsel af deres registre, 

som afslørede en omfattende 

beskæftigelse af medarbejdere 

uden arbejdstilladelse.

Udlændinge, som arbejder 

uden arbejdstilladelse, overtræ-

der udlændingeloven og idøm-

mes en bøde, der som klart ud-

gangspunkt er 3.000 kr. med 

tillæg af 1.500 kr. for hver måned 

ud over den første. Hvis udlæn-

dingen heller ikke har opholds-

tilladelse eller tidligere har 

arbejdet uden arbejdstilladelse 

er bøden højere. Hvis overtræ-

delserne er særlig grove, f.eks. 

fordi de har været længereva-

rende, tilbagevendende eller 

af organiseret karakter, kan der 

idømmes op til 1 års fængsel.

For arbejdsgivere, som beskæf-

tiger udlændinge uden arbejds-

tilladelse og overtræder udlæn-

dingeloven idømmes en bøde 

efter en helt fast regel på 

10.000 kr. pr. beskæftiget ud-

lænding pr. påbegyndt måned. 

Har arbejdsgiveren søgt eller 

opnået en fortjeneste herved, er 

bøden på 20.000 kr. pr. beskæf-

tiget udlænding pr. påbegyndt 

måned. Hvis overtrædelserne 

anses som særlig grove, f.eks. 

gentagelse eller særlig organise-

ret karakter, kan straffen stige op 

til 2 års fængsel.

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.
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Hvorfor går det galt?
”Det går typisk galt, fordi vogn-

manden fejlagtigt tror, at chauf-

føren har arbejdstilladelse, når 

vedkommende er blevet udsty-

ret med både taxikørekort og 

førerkort. Taxinævnet kontrollerer 

ikke, at chaufføren har arbejdstil-

ladelse, når de udsteder fører-

kort, og Borgerservice kontrolle-

rer det heller ikke, når de udste-

der erhvervskørekort til person-

befordring. Det er således muligt 

at få både erhvervskørekort og 

førerkort uden at måtte arbejde,  

hvilket overrasker alle. 

"Jeg har forgæves opfordret 

Taxinævnet til at begynde at 

tjekke arbejdstilladelser, inden 

de udsteder førerkort,” fortæl-

ler Carsten Bo Nielsen til Taxi 

Danmark.

”Skattekort og sygesikringsbe-

vis er heller ikke nogen garanti

for arbejdstilladelse. Og opholds-

tilladelse i Sverige eller andre 

EU-lande giver heller ikke ret til 

at arbejde i Danmark. Så chauf-

føren, som bor i Sverige og ikke er 

statsborger i et EU-land, Norge, 

Island eller Schweiz, skal have 

en dansk arbejdstilladelse for 

at måtte arbejde i Danmark,” 

fastslår advokaten videre. 

I branchen har man i årevis 

sagt til vognmændene, at de 

skal tjekke de ansattes kørekort 

og førerkort, og branchens blan-

ketter til ansættelsesaftaler er 

udformet, så kørekort, førerkort 

og førstehjælpsbevis skal note-

res med nummer og udløbs-

dato, men man har ikke fortalt 

vognmændene, at de også 

skal interessere sig for pas og 

arbejdstilladelser.

Hvad skal vognmanden 
gøre?
Advokat Carsten Bo Nielsen 

understreger, at vognmanden 

altid bør sikre sig dokumenta-

tion i form af fotokopi af pas / 

arbejdstilladelse, og at oplysnin-

gerne om grundlaget for ar-

bejdstilladelse og eventuel ud-

løbsdato bør noteres i ansæt-

telseskontrakterne på samme 

måde som erhvervskørekort og 

førerkort bør noteres i ansættel-

seskontrakten. Vognmanden skal 

tjekke pas og eventuel arbejdstil-

ladelse. Er man i tvivl om noget 

kan man søge supplerende 

vejledning på hjemmesiden 

"nyidanmark.dk" eller få vejled-

ning i Styrelsen for International 

Rekruttering og Integration. 

Reglerne laves om fra tid til 

anden, og man må derfor holde 

sig opdateret med ændringer på 

nyidanmark.dk. 

 

Statsborgere fra EU-lande, 
Norden og Schweiz
Hvis chaufføren er statsborger 

i et nordisk land, behøver han 

ikke søge arbejdstilladelse, og 

nordiske statsborgere har også 

en ret til at bo i Danmark uden 

særligt bevis. Statsborgere i 

andre EU-lande end Sverige og 

Finland og fra Schweiz har ret til 

at tage arbejde, men de skal - 

modsat nordiske borgere - rette 

henvendelse til Statsforvaltnin-

gen for at få udstedt et bevis for, 

at de er blevet registreret som 

arbejdende (og boende) her i 

landet. Vognmanden bør sikre 

sig dokumentation for stats-

borgerskabet ved kopi af den 

ansattes pas.

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 overvåg-
ningskamera. 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.



-

Udgivelse/distribution:
Taxi Danmark distribueres til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og taxivognmands forretninger i et oplag på 4.400 stk. hvoraf ca. 2.000 læser bladet via vores 
ugentlige nyhedsbrev. Læserne er bl.a. alle medlemmer af de mange brancheorganisationer indenfor taxi samt minibusvognmænd og vognmænd med OST-tilladelser. 

• Udgivelse: Den 15. i hver måned • Abonnement: Kr. 395,- for hele året inklusiv ugentligt nyhedsbrev.
• Udgiver/redaktion: Verting ApS • Stengade 32 F • 3000 Helsingør • telefon/mobil 49 26 26 26 • fax 7517 19 21 • e-mail: taxi@verting.dk • www.taxidanmark.com 
• Ansvarshavende: Tommy Verting • Redaktionel deadline: Den 3. i måneden • Annonce deadline: Den 2. i måneden • telefon 49 26 26 26
•	 Tryk:	Produceret	CO2	neutralt	af	KLS	Grafisk	Hus	A/S.	Denne	måneds	forsidemotiv	er	fundet	på	Rådhuspladsen	i	København.

Region Hovedstaden:
Oversigt over afleverede tilladelser fra november 2015 følger med tallene for 
december 2015 i januar-udgaven af  Taxi Danmark.

Aalborg:
Der blev afleveret en enkelt taxitilladelse i november 2015.
Frank P. Christensen   851-0169

Aarhus:
Der blev afleveret en enkelt taxitilladelse i november 2015.
Hans-Jørn Olsen  212-054 Aarhus Taxa

Ingen nye tilladelser blev udstedt.

Abonnér på Nyhedsbrev fra Taxi Danmark

Bliv abonnent på Taxi Danmarks nyheder til taxi og minibus og modtag et ugentligt nyhedsbrev med historier fra branchen samt det månedlige trykte magasin i postkassen. Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement

Du finder os 
også på facebook

Efter 35 år med autoelektro-

værksted lukker Peter og Jytte 

Ishøi deres velkendte forretning. 

”Der er tale om en firmaover-

dragelse, hvor jeg selv og alle 

vore medarbejdere på værkste-

det skifter over til RTT,” fortæller 

Peter Ishøi, som har drevet det 

populære taxiværksted siden 

1980. 

Peter Ishøi får et værkførerjob 

og skal stå for indskrivning af 

kunder i samarbejde med RTT ́ s 

Jens Hultgren og de fem med-

arbejdere fortsætter i deres vel-

kendte funktioner hos RTT.  

Peter Ishøi slipper ikke kontak-

ten til de mange kunder, men 

Jytte Ishøi, som har drevet kon-

toret siden 1985, følger ikke 

med over til RTT. Hun har valgt 

Ishøi´s Autoelektro 
går sammen med 
RTT

at hellige sig sin forretning med 

zoneterapi, ansigtsbehandling og 

triggerpunktterapi.  

”Jeg skulle lige vænne mig til 

tanken om at stoppe med egen 

forretning, men er nu særdeles 

positiv fordi jeg har indgået en 

fornuftig aftale, hvor alle medar-

bejderne er sikret arbejde. Jeg 

ser nu frem at tilbringe de sidste 

5 år på arbejdsmarkedet som 

lønmodtager, ” fortæller Peter 

Ishøi, som i dag er 62 år.  

På billedet ses fra venstre Peter og Jytte Ishøi, Per Andersen, Mogens Johansson, Torben 
Saunte, Gert Madsen og Steen Løvenholdt.



Afsender:
Taxi Danmark
Stengade 32 1. th
3000 Helsingør
(Rettelser ring: tlf. 49262626)

 RING OG FÅ EN GRATIS VURDERING 
TLF. 71996655 - AB@FAIRERSTATNING.DK - WWW.FAIRERSTATNING.DK

Størstedelen af alle 
personskader skyldes 
trafikulykker. Dette skyldes 
bl.a. at der i færdselsloven 
gælder objektivt ansvar, 
som gør føreren af bilen 
ansvarlig, uanset om denne 
ikke er skyld i ulykken. Det 
er derfor typisk ikke et 
problem at finde den 
erstatningsansvarlige ved 
trafikskader. 

Arbejdsskadebegrebet 
dækker over 2 erstatnings-
former, nemlig erhvervsulyk-
ker eller erhvervssygdom-
me. Denne erstatning kan 
du kræve af din arbejdsgi-
vers ansvarsforsikring og 
kræver at ulykken sker som 
led i arbejdet og/eller viser 
sig inden for 5 dage. 

Er du i den uheldige 
situation at du falder på din 
nabos fortov, er udsat for 
hundebid eller hestespark, 
så kan du være berettiget til 
erstatning. Andre ulykker i 
din fritid kan ligeledes være 
dækket i din fritid. 

Skader ved behandling på et 
sygehus eller hos en 
speciallæge kan søges 
erstattet fx hvis skaden 
med overvejende sandsyn-
lighed ikke vil indtræde, hvis 
anden alternativ fremgang-
måde var blevet anvendt. 
Det kræver dog, at 
erstatningen udgør 
minimum kr. 10.000. 

Hvis du har været udsat for 
vold, så kan du formentlig 
kræve erstatning herfor. Du 
skal dog være opmærksom 
på, at voldsoffererstatning 
kræver, at der sker 
anmeldelse til politiet, 
senest 72 timer efter den 
voldelige handling.

ERSTATNING
FAIR ERSTATNING FØRER DIN SAG PÅ ”NO CURE 

NO PAY” BASIS, DVS. VI TAGER KUN HONORAR 

FOR VORES ARBEJDE, HVIS VI VINDER DIN SAG!

TEAMET HOS FAIR ERSTATNING, BESTÅENDE AF 

TRE JURISTER, ER SPECIALISERET I ERSTAT-

NINGSRETTEN OG HAR 8 ÅRS ERFARING MED 

FØRELSE AF ERSTATNINGSSAGER. 

TEAMET HAR VUNDET STORE ERSTATNINGER TIL 

VORES KLIENTER. TIL HØJRE KAN DU SE ET 

EKSEMPEL PÅ EN SAG, HVOR VORES KLIENT FIK 

TILKENDT HELE KR. 1.9 MILLIONER!

NO CURE NO PAY!

DU KAN HAVE RET TIL ERSTATNING HVIS DU INDENFOR DE SENESTE 3 ÅR HAR VÆRET UDSAT FOR:


