
taxi electric

Nieuw in Amsterdam
een 100% groene taxi-service

Ga naar www.taxi-e.nl

www.taxi-e.nl

> Volledig elektrische auto’s
> WiFi en tablet aan boord 
> Kort of lang, elke rit is welkom
> Heldere en eerlijke tarieven
> Afrekenen met PIN en creditcard
> Servicegerichte chauffeurs
> Ondersteund door sterke partners

TAXI-E bestellen?
088 100 4444 

TAXI-E
barbara strozzilaan 201 

1083 HN amsterdam 

020 303 19 99

088 100 4444

info@taxi-e.nl

www.taxi-e.nl

Een 180 graden andere kijk 
op zakelijke taxi-service

Amsterdam
(binnen de ring)

Schiphol

dit product is geprint op FSC-papier



Nieuwe tijden
Nieuw denken

TAXI-E komt voort uit de vraag: hoe zou een taxi eruit zien 

als die vandaag werd uitgevonden? Uiteraard zou er ge-

bruik gemaakt worden van de nieuwste techniek. De taxi-

nieuwe-stijl is dan ook een elektrische auto, die rijdt op de 

groenste stroom van Nederland. Het is een comfortabele 

auto, die is voorzien van alle moderne gemakken. TAXI-E 

rijdt in de Nissan LEAF, de eerste elektrische auto die zich 

Auto van het Jaar mag noemen. Maak kennis met een ge-

heel nieuwe taxi-service. Maak kennis met TAXI-E.

Handig reserveren 
TAXI-E verzorgt vervoer binnen de Amsterdamse ring en 
van en naar Schiphol. Ritten reserveert u via 088 – 100 4444 

of www.taxi-e.nl. Bestellen kan tot een half uur voor vertrek. 
Voor vervoer naar Schiphol reserveert u een dag van tevoren.

Heldere en eerlijke tarieven
TAXI-E rijdt altijd op de meter. Voor vervoer naar 
en van Schiphol betaalt u nooit meer dan het 

maximumtarief. Op de website is het mogelijk om vooraf een 
ritprijs vast te stellen en deze vooruit te betalen. In de taxi’s 
wordt betaald met PIN of creditcard. 

Voorrang voor partners
TAXI-E gaat graag lange-termijnrelaties met zakelijke  
opdrachtgevers aan. Dat heeft een aantal voordelen. 
Via een eigen telefoonnummer kunt u ritten op afroep 

aanvragen, u kunt met TAXI-E reizen in heel Amsterdam en u 
kunt op rekening rijden. Ideaal voor uw relaties; zij hoeven zelf 
niets af te rekenen.  

Duurzaam, zakelijk en innovatief
kunnen zeker wel samengaan.
TAXI-E is een ambitieus initiatief, ontstaan uit 

een eigentijdse kijk op ondernemen. Voorbij is de tijd dat je 
zaken kunt doen met de focus op louter financieel rendement. 
Duurzaamheid moet in het DNA van je onderneming zitten. 
Echte duurzaamheid verenigt idealisme en verstandig zaken 
doen. Het betekent dat je bewuster met energie en mensen 
omgaat. Vanuit die overtuiging startten we TAXI-E. We weten 
ons daarbij gesteund door gerenommeerde partners die onze 
overtuiging delen. Greenchoice, Koninklijke BAM, LeasePlan, 
Nissan, Stichting Doen en ZuidPark stapten al in bij TAXI-E.


