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Whim- ja OP Matka-sovelluskyydit
Whim
Toukokuussa 2017 lanseerattiin uusi Maas Globalin luoma WHIM-sovellus, jossa
Taksi Helsinki toimittaa Helsingin alueen taksikyydit.
Kun Whim-sovelluksella tilataan taksi Helsingin alueelta, ohjautuu tilaus Taksi Helsingin TH-attribuutin omaaville autoille/kuljettajille. Ajoselite näyttää normaalilta TH-sovellustilaukselta, sillä erotuksella, että ajoselitteessä lukee WHIM-KYYTI, noutoosoite ja asiakkaan nimi.
Whim-kyydeissä on tärkeää, että kuljettaja varmistaa kyytiin tulevan asiakkaan
oikeellisuuden kysymällä, millä nimellä tilaus on tehty.
Matkan veloitus tapahtuu aina sovelluksen kautta, ei koskaan autossa.
Lasku kyydistä ohjautuu automaattisesti Whimille, joka maksaa sen Taksi Helsingille
täysimääräisenä, vaikka veloittaakin taksin tilannutta asiakasta omien sopimustensa
mukaisesti.
Meidän kuljettajien ei tarvitse miettiä matkojen pituuksia tai seisotuksia. Mittari laitetaan vain normaalisti päälle ja perillä tehdään yhtiölaskutus mittarin näyttämän lukeman mukaan.
Whim-kyytien jullikoissa toimitaan samoin kuin TH-sovelluksen jullikoissa eli yhtiölaskutuksella veloitetaan 10 euroa, jonka Taksi Helsinki laskuttaa edelleen Whimiltä.

Whim-taksikyytIen alennuskampanjat
Whim promoaa omia palveluitaan tarjoamalla asiakkailleen taksikyytejä alennuksella.
Esimerkiksi alle viiden kilometrin kyyti maksaa heidän asiakkailleen enintään 10 euroa. Jossain tapauksissa kyyti on asiakkaalle jopa ”ilmainen”, koska se sisältyy kuukausimaksuun.
Nämä yhteistyökumppanimme hinnoitteluratkaisut eivät vaikuta millään tavoin toimintaan takseissa.
Whim -kyydit tulevat autoihin Taksi Helsinki -sovelluskyyteinä, ja ne ajetaan siis aivan
samalla tavalla kuin muutkin yhtiölaskutuskyydit ja kyytimaksu suoritetaan autoilijalle
täysimääräisenä.

Poikkeamat etukäteen tilatun kyydin matkassa
Whim-laskutuskyydit sisältävät vain taksimatkan etukäteen ilmoitetusta osoitteesta
etukäteen ilmoitettuun määränpääosoitteeseen. Ei ylimääräisiä pysähdyksiä tai
asiakkaan pyytämiä odotuksia matkan aikana.
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Jos asiakas siis haluaa jatkaa matkaansa pidemmälle kuin mitä on alun perin tilaukseen kirjoittanut, veloitetaan yhtiölaskutuksena asiakkaan tilauksen mukainen matka
ja loppuosan kyydistä asiakas maksaa itse autossa käteisellä tai kortilla normaaliin
tapaan.
Asiakas ei maksa uutta aloitustaksaa, vaan maksutapahtumasta tehdään jaettu
maksu.
Semelissä jaetun maksun koodilla jaetaan summa yhdellä matkustajalla:







Mittari kassalle, ja sitten 42 E E 1 E.
Tämän jälkeen yhtiölaskutus normaaliin tapaan mittarin näyttämästä koko kyytihinnasta.
Yhtiölaskutuksen jälkeen mittariin jää nolla euroa.
Sitten taksa päälle, ja mittarin näyttää loppukyydin hintaa alkaen nollasta eurosta.
Se maksetaan perillä normaaliin tapaan asiakkaan valitsemalla tavalla, kortilla tai
käteisellä.

Megtax-mittarissa mittari jää automaattisesti nollan euron tilaan maksun jälkeen, ja
mittarin vapauttamisen sijasta kuljettaja vain laittaa taksan uudestaan päälle vapauttamatta mittaria välissä.

OP Matka
Taksi Helsinki tekee yhteistyötä myös OP:n kanssa pilotoimalla OP Matka -kyytisovellusta.
Kun OP Matka -kyytisovelluksella tehdään tilaus Taksi Helsingin alueella, ohjautuu
tilaus Taksi Helsingin TH-attribuutin omaaville autoille/kuljettajille. Ajoselite näyttää
Taksi Helsinki-sovellustilaukselta, paitsi että ajoselitteessä lukee OP Matka, noutoosoite sekä asiakkaan nimi.
Kuljettajan on varmistettava, että kyytiin nousee oikea asiakas, koska OP Matkan veloitus tapahtuu AINA sovelluksen kautta, matkaa ei siis makseta koskaan autossa.
Matkan hinta tilitetään autoilijalle täysimääräisesti, kuten TH-sovelluksen laskutuskyydeissäkin.

Sovelluskyytimaksujen tilitykset
Kuljetusyrittäjälle kuljettajan tekemän kassatilityksen mukana tulevaan yhtiölaskutustositteeseen ei tulostu mitään tietoa siitä, mikä em. kyydeistä on kyseessä. Kaikki yhtiölaskutuskyydit tulevat samanlaisina yhtiölaskutuskyyteinä ilman erillistä erittelyä.
Maksut tilitetään autoilijalle heti, kun ne ovat Taksi Helsingillä. Taksi Helsinki vastaa
tilityksistä, eikä yrittäjän tarvitse huolehtia siitä, minkä tyyppinen yhtiölaskutuskyyti on
ollut kyseessä, vaan kaikki tilitetään aivan kuten TH-sovelluskyydeissä.
Jos maksutilityksissä tuntuu olevan jotain ongelmia, tulee olla yhteydessä meidän
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maksuliikenneosastollemme maksuliikenne@taksihelsinki.fi.
Jos näissä kyytitapahtumissa on jotain ongelmia, tulee kuljettajan olla ensi tilassa yhteydessä palvelukeskuksen helpdeskiin, puh. (09) 8770 24 22. Aivan kuten muissakin
kyyteihin liittyvissä ongelmissa.
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