po-Po TAXI – poimprezowe powroty z Poznania
w Objazdowym Domu Kultury TAKLAMAKAN (tel.: 604 909 129)
Po pierwsze i najważniejsze – po-Po TAXI to NIE JEST kolejne Radio Taxi. To nie jest także taksówka
„na telefon”, obsługująca lokalne przejazdy. Jest to raczej przysługa niż usługa i to przysługa wzajemna:
ja robię przysługę Tobie, bo zawożę Cię po imprezie pod sam dom za naprawdę korzystną cenę, a Ty
robisz przysługę mi, pomagając odzyskać część kosztów dojazdu do pracy i powrotu do domu
(pracuję jako poznański taksówkarz, a mieszkam w gminie Opalenica). Ponieważ prowadzę także
życie pozataksówkowe (choćby koncerty z Triem Taklamakan), nie daję gwarancji, że pojadę
każdego dnia i o każdej porze – dlatego musimy się umówić wcześniej (minimum w przeddzień).
Na starość robię się trochę upierdliwy, więc mam TRZY ŻELAZNE ZASADY:
zasada nr 1 - zabieram maksymalnie 4 osoby i na ten temat nie ma żadnej dyskusji!
zasada nr 2 - moja taksówka = moja muzyka; w trakcie jazdy gra tylko taka muzyka, jaką akceptuję
(co nie oznacza, że muszę ją znać – jestem otwarty na ciekawe propozycje!!); dotyczy to
także głośności!!
zasada nr 3 - toleruję stany upojenia, nawet te głębokie* (w końcu m.in. po to są taksówki ), ale
nie toleruję chamstwa i wulgarnego słownictwa, użytego bez uzasadnienia narracją –
jeśli ktoś mnie wkurwi (to właśnie jest uzasadnione użycie wulgarnego słownictwa  )
to znajdę sposób, by dać temu wyraz – zapewniam!! (spoko – najpierw będą ostrzeżenia).

1. JAK TO DZIAŁA





ustalamy telefonicznie – minimum dzień wcześniej miejsce i czas spotkania (godzinę „0”)
mam 20 minut od umówionej godziny „0” na pojawienie się pod ustalonym adresem
jedziemy do domu 
UWAGA: jeśli nie ma kontaktu telefonicznego, po 15 minutach odjeżdżam!

2. ILE TO KOSZTUJE (dotyczy przejazdów rozpoczynających się w tej części Poznania, której granice
wytyczają: ulice Koszalińska, Lutycka i Lechicka, rzeka Warta i autostrada A2)





Opalenica – 80 zł
Buk i Stęszew – 70 zł
Grodzisk, Kuślin i Duszniki – 90 zł
Nowy Tomyśl i Lwówek – 100 zł

3. ZNIŻKI i DOPŁATY (orientacyjne - cenę ustalamy indywidualnie)
 jeśli pod ustalonym adresem pojawię się po minięciu 20 minut od umówionej godziny „0”,
udzielam 25% zniżki za każdy rozpoczęty kwadrans spóźnienia
 czekam 15 minut - potem doliczam 10 zł za każdy rozpoczęty kwadrans (jeśli nie ma kontaktu
telefonicznego - odjeżdżam!!)
 za realizację usługi w dniu jej zamówienia – dopłata 20 zł
 za pojawienie się pod ustalonym adresem o dokładnej godzinie – dopłata 30 zł
 za rozwiezienie pasażerów po miejscowościach niebędących siedzibą gminy – dopłata 10-20 zł
ustalana indywidualnie, zależnie od trasy (nie dotyczy gminy Opalenica – bez dopłaty)
 za wykonanie usługi po godzinie 2:00 w nocy – dopłata 10 zł za każde rozpoczęte pół godziny

KILKA UWAG
 Zastrzegam sobie prawo do łączenia zamówień – stosuję wówczas takie rabaty, żeby wszystkie
strony miały powody do zadowolenia .
 Nie wykonuję usługi przed godz. 23:00 – chyba, że na zasadach ogólnych, czyli kilometry
poza granicami Poznania liczone są podwójnie (dla stałych klientów – z rabatem 20%).
 Nie ma nic bardziej zaskakującego niż życie, dlatego bardzo ważne jest, aby osoba, z którą się
umawiam, miała włączony telefon komórkowy przez cały wieczór!!

* jednak ta tolerancja ma swoje granice – za zanieczyszczenie mojej taksówki pobieram opłatę 50 zł

