
POHJANMAAN TAKSI OY

PALVELUSOPIMUSTA KOSKEVA HAKEMUSLOMAKE

Autoilijalla on oikeus käyttää Yhtiön palveluja vain, jos hänellä on voimassa oleva sopimus Yhtiön kanssa.

1. Autoilijaksi hakevan tiedot

Nimi

Y-tunnus

Postiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin nro

Sähköpostiosoite

Taksiluvan myöntämispäivä

Taksiluvan numero

Vakavaraisuusvaatimus

Hallitsen itseäni ja omaisuuttani: Kyllä

Ei

Allekirjoittamalla tämän hakemuksen vakuutan autoilijaksi hakevan 

henkilön / yhteisön olevan maksukykyinen ja säilyttävän maksukykyisyytensä sekä sen,    

että em. henkilö / yhteisö ei ole velkajärjestelyn tai muun maksukyvyttömyysprosessin kohteena.  

Autoilijan tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä Suomen Asiakastiedon yritysanalyysi/

luottokelpoisuusraportti.

2. Liikenteestä vastaava henkilö 

Nimi

Postiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin nro

Sähköpostiosoite

Taksinkuljettajan ajolupa

on Voimassa 

_____pv _____kk ________ vuosi saakka.

ei ole

Liikenteestä vastaavalla henkilöllä tulee olla taksinkuljettajan ajolupa. Lisäksi hänen tulee olla

suorittanut OTAXI:n taksinkuljettajakurssi, brändikoulutus ja kelakoulutus.



Soveltuvuus taksi/asiakaspalvelualalle:

Viimeisin taksipalvelualan työkokemusjakso

Ajanjakso, työsopimus alkoi ______pv ______kk ________ vuosi

työsopimus päättyi ______pv ______kk ________ vuosi

Työnantajan tai edustajan nimi ja yhteystiedot

Nimi Puhelinnumero

Liikenteestä vastaavan henkilön tulee olla hyvämaineinen, tiimityöhön soveltuva ja sosiaalisilta

valmiuksiltaan asiakaspalveluun sopiva.

3. Missä haettua liikennettä aiotaan harjoittaa ja millaisella kalustolla. 

Palvelusopimuksia tehdessään Pohjanmaan Taksi Oy:n on otettava huomioon yhtiön liiketoimintaan

liittyvät kaupalliset edellytykset eli palveluiden kysyntä yhdistettynä Pohjanmaan Taksin

Taksi Oy:n resursseihin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhtiön on kaikissa tilanteissa

varmistettava niiden sopimusvelvoitteiden täyttäminen, joihin se on sitoutunut asiakkaidensa kanssa.

Päivystyspaikan osoite johon sopimusta haetaan

Päivystyspaikka

Paikkakunta

Palvelusopimusta hakevan autoilijan kalusto jolla liikennettä harjoitetaan:

Yhtiö edellyttää että taksi, jolla sopimuksenmukaista liikennettä harjoitetaan täyttää Euro 6 

päästövaatimukset.

Täyttää päästövaatimuksen Euro 6 Kyllä

Taksiauto ilman erityisvarusteita Kyllä

Pieni esteetön ajoneuvo Kyllä

Tilava- auto  max. 1+6 Kyllä

Iso tila-auto max. 1+8 Kyllä

Iso hissillä varustettu esteetön ajoneuvo Kyllä

Tilava paarivarusteinen, vaatimuksen-

mukaisuusedot täyttävä ajoneuvo Kyllä

Tällä tarkoitetaan Traficomin antamaa suositusta, Taksistandardia. 

4. Hakijan toimialahistoria
Aikaisemmat tai olemassa olevat sopimukset Taksin tilausvälitysyhtiöiden kanssa.

Luettelo tilausvälitysyhtiöistä
Tilausvälitysyhtiön nimi Sopimus voimassa Sopimus päättynyt



5. Suostumus tietojen hankkimiseen

Onko hakija tai liikenteestä vastaava henkilö toimiessaan taksiyrittäjänä tai 

tai kuljettajana saanut taksin tilausvälitysyhtiöltä sanktioita/varoituksia toiminnastaan 

viimeisen 3 v aikana.
Kyllä
Ei

Annan suostumuksen Pohjanmaan Taksi Oy:lle hankkia tietoja edellä kohdassa 4 mainituilta

tilausvälitysyhtiöiltä. Tiedonhankintaan myönnetty lupa koskee mahdollisia
sopimusrikkomuksia ja niihin kohdistuneita sanktioita.

Kyllä

En anna suostumusta

6. Autoilijan allekirjoitus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.

Yhtiöllä on oikeus purkaa tämä sopimus jos autoilija on toiminut lain vastaisesti tai antanut

Yhtiölle virheellisiä tai puutteellisia tietoja esimerkiksi autoilijahakemuksessaan tai muissa

tähän sopimukseen liittyvissä selvityksissään.

Aika ____pv _____kk ________ vuosi

Paikkakunta

Allekirjoitus

Nimen selvennys


