
Шановний потенційний партнере, вже більше ніж 22 роки 

компанія Еліт Таксі робить все можливе, щоб пасажири Еліт 

Таксі отримували найякісніші та найбезпечніші послуги з 

перевезення пасажирів на таксі в місті Києві.

Ви - довіряєте,  
Ми - гарантуємо!

Комфорт, безпека та надійність - саме це ми 
гарантуємо нашим клієнтам!

Тарифи ви завжди можете прорахувати в додатку Elit Taxi або в 
калькуляторі вартості на сайті https://business.elit-taxi.ua/
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Протягом 22 років компанія Еліт Таксі страхує кожного пасажира Еліт Таксі. При цьому за 22 

роки  жоден пасажир Еліт Таксі не звертався до Еліт Таксі чи до будь-якої страхової компанії, 

а жодна страхова компанія немає факту звернення пасажира Еліт Таксі за будь-якою 

компенсацією стосовно наданих послуг Еліт Таксі. 

За 22 роки жоден пасажир Еліт Таксі не постраждав в ДТП користуючись послугами Еліт 

Таксі.

Компанія Еліт Таксі визнана кращою в рейтингу безпеки та якості надання послуг таксі за 

результатами моніторингу Українського інституту аналізу та менеджменту політики (УІАМП) 

серед більше ніж 25 компаній, що брали участь у дослідженні.

**https://uiamp.org.ua/uk/node/11813

22 роки в Еліт Таксі немає жодного випадку, щоб забуті пасажиром речі, валізи, 

дорогоцінності чи кошти не були повернуті їх власнику. Ми завжди повертаємо забуті в 

таксі речі та кошти нашим пасажирам. 

*Один з багатьох підтверджених клієнтом прикладів – це повернення забутої сумки в автомобілі з ноутбуком та 

сумою готівки 36 тисяч доларів США.   

ПОКАЗНИКИ, ЯКІ ЧІТКО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО 
ЕЛІТ ТАКСІ ДІЙСНО ГАРАНТУЄ НАЙВИЩІ 
СТАНДАРТИ КОМФОРТУ ТА БЕЗПЕКИ ПОСЛУГ 
ТАКСІ В УКРАЇНІ ВЖЕ ПОНАД 20 РОКІВ НАСТУПНІ:

Тарифи ви завжди можете прорахувати в додатку Elit Taxi або в 
калькуляторі вартості на сайті https://business.elit-taxi.ua/



Компанія Еліт Таксі для гарантованого комфортного та безпечного перевезення пасажирів Еліт 

Таксі співпрацює з майже 420 перевізниками на таксі, які використовують у своїй діяльності 

близько 550 автомобілів таксі. З 420 перевізників ліцензіатів майже 370 перевізників це приватні 

підприємці самозайняті особи з власними автомобілями та близько 50 юридичних осіб 

(автопарки) з власними, лізинговими чи орендованими автомобілями та найманими 

працівниками водіями таксі: 

Компанія Еліт Таксі щоденно працює над вдосконаленням послуг та підвищенням професійності 

водіїв Еліт Таксі. 

Автомобілі Еліт Таксі відповідають високим вимогам комфорту та безпеки клієнтів Еліт 

Таксі.

Автомобілі Еліт Таксі регулярно проходять технічний огляд на сертифікованих станціях 

технічного обслуговування, яким довіряє Еліт Таксі.

Водії Еліт Таксі відповідають високим вимогам клієнтів Еліт Таксі.

Водії Еліт Таксі - це професіонали, для яких таксі є єдиним чи основним видом діяльності.

Водії Еліт Таксі - це водії, які дотримуються вимог КЗОТ, слідкують за своїм здоров’ям та 

регулярно проходять медичний огляд у лікарів, яким довіряє Еліт Таксі.

Водії Еліт Таксі - це водії які чудово знають місто Київ, водії, які завжди готові надавати 

якісну, комфортну та безпечну послугу.

Водії Еліт Таксі – це водії, які завжди повертають решту з любої купюри і завжди мають 

розмінну купюру.

Відповідь проста. Це титанічна, щоденна робота багаточисельного, майже тисячного, колективу 

Еліт Таксі по організації та гарантованому забезпеченню найвищої якості, комфорту та безпеки 

послуг Еліт Таксі кожному пасажиру.  Еліт Таксі чітко виконує вимоги чинного законодавства, а в 

деяких випадках, задля гарантованого комфорту та безпеки пасажирів Еліт Таксі, ми робимо 

набагато більше ніж вимагає чинне законодавство та додатково вимагаємо від водіїв 

дотримуватись жорстких правил Водія Еліт Таксі. 

«ЧОМУ ТА ЯК НАМ ЦЕ ВДАЄТЬСЯ? ЧОМУ В НАС НАЙКРАЩА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ 
ТАКСІ, НАЙКРАЩІ АВТОМОБІЛІ ТАКСІ, ГАРАНТОВАНА БЕЗПЕКА ТА 
КОМФОРТ ПАСАЖИРІВ ЕЛІТ ТАКСІ?»

Тарифи ви завжди можете прорахувати в додатку Elit Taxi або в 
калькуляторі вартості на сайті https://business.elit-taxi.ua/



Тарифи ви завжди можете прорахувати в додатку Elit Taxi або в 
калькуляторі вартості на сайті https://business.elit-taxi.ua/

Якщо Ви не поважаєте та не цінуєте себе, свій час, своє здоров’я та безпеку, якщо при цьому Ви 

не потребуєте гарантованих, якісних, комфортних та безпечних послуг таксі в місті Києві і не 

готові оплатити гідну вартість таких послуг - то на жаль, ця пропозиція не для Вас.

Працювати з нами вигідніше, ніж тримати власний автопарк.

Можемо забезпечити подачу від 1 до 100 автівок одночасно.

Працюємо з бізнесом будь-якої форми власності/оподаткування.

Повний пакет документів звітності щомісяця.

Повний контроль за поїздками і витратами в особистому кабінеті.

Гарантована подача автомобіля в будь-яку точку України.

Можливість замовити автомобілі Преміум класу без ознак таксі та корпоративних шашок.

Клієнти Преміум класу мають можливість вибрати для поїздки саме ту марку авто, яку вони 

люблять (якщо бренд є в нашому автопарку). 

Наявність води в кожному автомобілі Еліт Таксі. 

Консультуємо та вирішуємо ваші транспортні питання – цілодобово. 

ЯКІ ПЕРЕВАГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ З ЕЛІТ ТАКСІ?

Якщо Ви поважаєте та цінуєте себе, свій час, своє здоров’я та безпеку, якщо при цьому Ви 

потребуєте гарантованих, найякісніших, найкомфортніших та найбезпечніших  послуг таксі в місті 

Києві і готові оплатити гідну вартість таких послуг, то компанія Еліт Таксі рада буде бачити Вас 

клієнтом Еліт Таксі.

ШАНОВНІ ПОТЕНЦІЙНІ ПАРТНЕРИ!

https://www.facebook.com/watch/?v=612194186102289



Автопілот
водії Еліт Таксі безпечно та надійно доставлять вас і ваше авто в  будь-яку точку України.

Мінівени та мікроавтобуси
Еліт Таксі пропонує комфортні мінівени та мікроавтобуси, щоб забезпечити переміщення великої 

кількості людей одночасно.

Доставка документів
багато компаній користуються послугами Еліт Таксі в якості термінової та надійної доставки документів 

чи інших важливих відправлень.

Зустріч гостей та партнерів 
водії Еліт Таксі зустрінуть ваших ділових партнерів або гостей компанії в аеропорту чи на вокзалі та 

вчасно доставлять за вказаною адресою. 

Комфортні поїздки  
завжди до ваших послуг в будь-який час авто Стандарт, Бізнес, Преміум класу. Комфортні умови, без 

додаткових доплат за кондиціонер, ввічливого та професійного водія, улюбленої музики тощо. Ваш 

комфорт включений в тариф Еліт Таксі.  

МОЖЛИВОСТІ ЕЛІТ ТАКСІ – ВАШІ ПЕРЕВАГИ!

Тарифи ви завжди можете прорахувати в додатку Elit Taxi або в 
калькуляторі вартості на сайті https://business.elit-taxi.ua/

Наявність англомовних водіїв та диспетчерів

Зручний мобільний додаток для корпоративних клієнтів.

Завантажте  
мобільний додаток 

Elit Taxi  
і переконайтесь в 
цьому особисто!

Google Play
Завантажуй в

App Store
Завантажуй в



Екслюзивні умови

Легальність

Еліт Таксі -  єдина легальна компанія таксі, всі автомобілі якої мають право рухатися смугою 

громадського транспорту, що суттєво заощаджує час наших клієнтів.

Еліт Таксі чітко виконує вимоги чинного законодавства, а в деяких випадках, задля гарантованого 

комфорту та безпеки пасажирів Еліт Таксі, ми робимо набагато більше ніж вимагає чинне 

законодавство та додатково вимагаємо від водіїв дотримуватись жорстких правил Водія Еліт Таксі.

Надійність
Понад 22 роки Еліт Таксі працює за будь яких погодних умов 24\7\365. Цілодобово ми завжди поруч з 

вами і до ваших послуг!

Гарантована Безпека
Еліт Таксі - єдина компанія, яка гарантує комфортні та безпечні перевезення кожному пасажиру. В 

кожній машині Еліт Таксі всі пасажири застраховані, при цьому за 22 роки жоден пасажир не звертався 

з приводу страхового випадку при користуванні послугами Еліт Таксі! 

Компанія Еліт Таксі визнана кращою в рейтингу безпеки та якості надання послуг таксі за результатами 

моніторингу Українського інституту аналізу та менеджменту політики (УІАМП) серед більше ніж 25 

компаній, що брали участь у дослідженні.* 

Найпрофесійніші Водії 
Водії Еліт Таксі завжди відповідають високим вимогам клієнтів Еліт Таксі. Це професіонали з 

багаторічним досвідом, для яких таксі є єдиним чи основним видом діяльності. Це водії, які 

дотримуються вимог КЗОТ, слідкують за своїм здоров’ям та регулярно проходять медичний огляд у 

лікарів, яким довіряє Еліт Таксі. Це водії, які чудово знають місто Київ та які завжди готові надавати 

якісну, комфортну та безпечну послугу

Найсучасніший та найкомфортніший Автопарк 
Автомобілі Еліт Таксі відповідають високим вимогам комфорту та безпеки клієнтів Еліт Таксі, а також 

регулярно проходять технічний огляд на сертифікованих станціях технічного обслуговування, яким 

довіряє Еліт Таксі

ЧОМУ БІЗНЕС ОБИРАЄ ЕЛІТ ТАКСІ?

Тарифи ви завжди можете прорахувати в додатку Elit Taxi або в 
калькуляторі вартості на сайті https://business.elit-taxi.ua/



Індивідуальний підхід до кожного клієнта.

Оптимально вигідний варіант співробітництва.

Супровід та допомога персонального менеджера.

Нашому корпоративному клієнту Еліт Таксі надає максимально зручні та вигідні умови:

ЕЛІТ ТАКСІ - це комфорт, безпека та надійність, які не пропонує жодна компанія на ринку 

транспортних послуг Києва! 

 

ЕЛІТ ТАКСІ - це можливість швидко та ефективно вирішити будь-яке транспортне питання! 

 

ЕЛІТ ТАКСІ – це перевага та престиж вашого бізнесу! 

ЗРУЧНІ УМОВИ ДЛЯ ВАС

Тарифи ви завжди можете прорахувати в додатку Elit Taxi або в 
калькуляторі вартості на сайті https://business.elit-taxi.ua/

Сподіваємось на Ваш правильний вибір та плідну співпрацю! 
 

Будемо раді бачити Вас нашим партнером.  
Завжди готові надати відповіді на будь-які Ваші запитання! 


