KULUTTAJAHINNASTO / CONSUMER RATES
Hintoihin sisältyy alv 10 % / Prices incl. tax 10 %
Voimassa 14.10.2019 alkaen toistaiseksi / Valid from 14.10.2019 until further notice

TAKSA / TARIFF
L1:
Lähitaksin tai sen sovelluksen kautta tilatut kyydit
Lähitaksin (lahitaksi.fi) hinnaston mukaisesti
When ordered from Lähitaksi or with its app
According to Lähitaksi price list (lahitaksi.fi)
Perusmaksut / Basic fees
Lähtömaksu / Departure fee
- arkisin ja lauantaisin klo 6-18 / workdays and saturdays 6 am - 6 pm
- iltaisin klo 18-6 ja pyhinä / nights 6 pm - 6 am and public holidays
Ajomatkamaksu 1-4 hlöä / Distance fee 1-4 persons
- arkisin ja lauantaisin klo 6-18 / workdays and saturdays 6 am - 6 pm
- iltaisin klo 18-6 ja pyhinä / nights 6 pm - 6 am and public holidays
Aikaveloitus / Charge per minute
- arkisin ja lauantaisin klo 6-18 / workdays and saturdays 6 am - 6 pm
- iltaisin klo 18-6 ja pyhinä / nights 6 pm - 6 am and public holidays
Huom! Hinta muodostuu kuljetusta matkasta ja siihen käytetystä ajasta
Note! The price is based on the distance travelled and travel time
Lisämaksut / Extra fees
Ennakkotilausmaksu / Fee for advance booking
Paketinkuljetusmaksu (alv 24 %) / Package fee (tax 24 %)
T1 ja T2:

LV1:

Yhteiskunnan korvaamat kyydit kuten vpl / shl
Trips that society will pay like vpl / shl
Lähtömaksu / Departure fee
- arkisin klo 6-20 ja lauantaisin ja arkiaattoina klo 6-16
workdays 6 am - 8 pm and saturdays and eves 6 am – 4 pm
- muina aikoina / in other times
Ajomatkamaksu 1-2 hlöä / Distance fee 1-2 persons
Ajomatkamaksu 3-4 hlöä / Distance fee 3-4 persons
Odotusmaksu / Waiting fee
Ennakkotilausmaksu / Fee for advance booking
Lentokenttälisä / Extra fee from airport
Isokokoisten esineiden kuljetuslisä / Extra fee for big objects

3,90 €
7,90 €
1,00 €/km
1,05 €/km
0,90 €/min
0,99 €/min

7,00 €
10,00 €

5,90 €
9,00 €
1,60 €/km
1,91 €/km
47,04 €/h
7,10 €
2,50 €
2,80 €

Helsinki-Vantaa lentoasemalta lähtevät kyydit
Helsinki Airport Taxi hinnaston mukaisesti
Prices from Helsinki-Vantaa Airport
According to Helsinki Airport Taxi price list
Lähtömaksu / Departure fee
Ajomatkamaksu 1-4 hlöä / Distance fee 1-4 persons
Odotusmaksu / Waiting fee

8,50 €
1,40 €/km
0,65 €/min

Vaihtoehtoiset kiinteähintaiset maksut / Alternative fixed prices
- Helsingin rautatieasemalle 1-4 hlöä / to Helsinki City Center 1-4 persons
- enintään 5 km säteellä 1-4 hlöä / within 5 km radius 1-4 persons

43,00 €
23,00 €

Sopimuskyydit / Contract trips
Ovat kiinteähintaisia aina erikseen sovittuja hintoja
Always fixed prices which have been agreed in advance
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