Takstreglement gældende fra den 29.oktober 2017

Takstreglement – Taxa i Roskilde
Maksimaltakster for taxikørsel i Roskilde Kommune
For kørsel med indtil 4 passagerer

Grundtakst

Kilometertakst

Takst 1

46,00

15,55

Takst 2

50,00

17,40

Takst 3

50,00

19,53

Ventetid: 428 kr. pr. time (medregnet i det beløb taxameteret udviser)
For kørsel med store vogne -5 passagerer og derover.
Taksten gælder kun, hvis vognen er hyret til kørsel med 5 passagerer eller derover.
Ellers gælder takst 1 eller 2 jf. ovenfor.

Grundtakst

Kilometertakst

Takst 4

60,00

17,80

Takst 5

65,00

20,20

Takst 6

65,00

21,45

Ventetid 428 kr. pr. time (medregnet i det beløb taxameteret udviser)

For kørsel i specialindrettet taxi
Taksten gælder kun, hvis vognen er hyret til kørsel i specialindrettet taxi, ellers gælder takst 1 og 2
jf. ovenfor.
Store vogne – Liftbus
Grundtakst

Kilometertakst

Takst 7

95,00

19,00

Takst 8

120,00

22,00

Takst 9

120,00

22,25

Ventetid: 428 kr. pr. time (medregnet i det beløb taxameteret udviser)

Takst 1-4-7 : Kørsel udført mellem kl. 06-18 på hverdage.

Takst 2-5-8 : Kørsel udført mandag til torsdag mellem kl. 18-24 samt mellem kl. 00-06. Fredag
mellem kl. 00-06 samt mellem kl. 18-23. Lørdag kl.06-23. Søndag kl. 06-24. Derudover
nytårsaftensdag og grundlovsdag kl. 12-18. Alle helligdage kl. 06-18

Takst 3-6-9 : Kørsel udført fredag-lørdag mellem 23-06, lørdag-søndag mellem kl.23-06, samt
natten før helligdag fra kl. 23 til næste morgen kl. 06. Derudover juleaftensdag og nytårsdag kl.
00-24.
Fælles bestemmelser
Taxameteret skal angive den takst, hvortil det er stillet og taxameteret i en almindelig vogn (til og
med 4 passagerer) må kun indeholde takst 1,2 og 3.
Drikkepenge er medregnet i alle takster, og føreren må ikke kræve højere betaling end
taxameteret udviser.
Kørsel efter tid kan kun finde sted efter skriftlig aftale med bestillingskontoret.
Der betales ikke for rejsetøj, håndpakker, håndkufferter og anden håndbagage, der anbringes
inde i vognen eller i bagagerummet samt for af- eller pålæsning af bagage ved vognen.
Taxameteret må først sættes i funktion, når vognen er ankommet til hentestedet. Ved ankomst til
slutadressen standses taxameteret og der kan kræves følgende tillægsbetaling:


For kufferter, kasser og lignende, der anbringes udenpå, betales 15 kr. pr. stk.



For cykler og barnevogne, der anbringes udenpå, betales 20 kr. pr. stk. Passagererne
kan forlange enten 1 barnevogn eller 1 cykel medbragt.



For opbæring af bagage m.m. på slutadressen betales 25 kr.



For brug af trappemaskine ved kørsel i specialindrettet taxi betales 100 kr. pr. bruger.



For medtagning af husdyr betales 20 kr. pr. stk.

Der kan ikke kræves tillægsbetaling for assistancer, der udføres samtidig med, at taxameteret er i
funktion.
Ved afhentning udenfor Roskilde Kommune og turen ikke returnerer til Roskilde Kommune,
må taxameteret sættes i funktion ved Roskildes kommunegrænse. Det er en forudsætning, at
kunden i forvejen er gjort opmærksom herpå af bestillingskontoret.
Takstreglementet træder i kraft den 29.oktober 2017
Roskilde Kommune, den 29.oktober 2017

