
Sovelluksen 
Käyttöohje



Lataa Taksi Häme-
sovellus omasta 
sovelluskaupastasi.

https://play.google.com/store/apps/details?i
d=com.taxicaller.TaksiHme.app

https://apps.apple.com/fi/app/taksi-
h%C3%A4me/id1622819149?l=fi&fbclid=IwA
R1d1cZg3mVhC95rxJytLFdG0UwP4DacEW2S
4tWD7h6haqKvRUws0AQcbww

Muista sallia sovelluksen 
pyytämät luvat!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.taxicaller.TaksiHme.app
https://apps.apple.com/fi/app/taksi-h%C3%A4me/id1622819149?l=fi&fbclid=IwAR1d1cZg3mVhC95rxJytLFdG0UwP4DacEW2S4tWD7h6haqKvRUws0AQcbww


Rekisteröidy käyttäjäksi täyttämällä tiedot ja luo 
salasanasi. Hyväksy lisenssisopimus.



Kirjaudu sisään.

Kirjaudu sovellukseen 
sähköpostiosoitteellasi sekä luomallasi 
salasanalla



Syötä hakuosoite

Sovellus hakee sijaintisi laitteesi gps-tietoihin 
perustuen. Muista, että sisätiloissa gps-
sijaintitiedoissa saattaa olla puutteita eikä sijaintisi 
välttämättä ole tarkka.

Voit myös syöttää haluamasi osoitteen tai paikan.

Vahvista haluamasi osoite vielä lopuksi painamalla 
Määritä Nouto-osoite



Syötä määränpää

Määritettyäsi hakuosoitteesi voit halutessasi 
syöttää määränpään tai vaihtoehtoisesti ohittaa 
määränpään syöttämisen.

Jos syötät määränpään, muista vahvistaa se 
painamalla Määritä kohdeosoite



Valitse autotyyppi, tilausaika sekä 
maksutapa ja TILAA TAKSI

Valitse haluamasi autotyyppi matkustajamäärän 
mukaan napauttamalla autokuvaketta.

Aika. Voit halutessasi tehdä ennakkotilauksen 
minimissään 60 min päästä olevalle ajalle.

Maksu. Voit halutessasi syöttää valitsemasi 
maksutavan. (Sovelluksessa maksaminen ei vielä ole 
mahdollista)

Lisätietoja kuljettajalle. Tähän on hyvä lisätä 
esimerkiksi osoitteen rapputieto tai muuta tärkeää 
tietoa kuljettajan työtä helpottamaan

TILAA TAKSI



Taksi Hämeen Taksi on matkalla

Kuljettaja on matkalla luoksesi. Sovellus näyttää auton merkin, 
mallin ja rekisterinumero tunnistamisen helpottamiseksi

Voit seurata auton saapumista kartalta. Tarvittaessa voit soittaa 
kuljettajalle napauttamalla puhelimen kuvaketta. 

Sovellus antaa arvioajan jolloin auto saapuu. Aika-arvio on 
ainoastaan suuntaa antava ja riippuu esimerkiksi taksin muista 
kuljetuksista tai keliolosuhteista tms.

Tarvittaessa tilaus on vielä mahdollista peruuttaa painamalla 
Peruuta matka



Hyvää matkaa 
Taksi Hämeen 
kyydissä!



Tilatessasi sovelluksella 
on hyvä muistaa, että 
kuljettaja saattaa soittaa 
sinulle mahdollisia 
lisätietoja varten.

Kysymykset ja palautteet 
sovelluksen toiminnasta, 
taksimatkasta tai muusta 
mahdollisesta

palaute@aluetaksi.net

mailto:palaute@aluetaksi.net
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