BILAGA 1

Prislista
I. Abonnemangsavgifter/reskassa
Avgiften för respektive abonnemang framgår av
följande prislista. Premiumabonnent erlägger
2000 kr per kontohavare i reskassa (förskott).
Ej utnyttjad reskassa överförs som ingående saldo
till kommande månad – dock maximalt 4000 kr.
Resor utöver inbetald reskassa faktureras månadsvis i efterskott.

II. Avgifter vid vissa flygplatser, tåg
stationer, broar och andra anläggningar

III. Fasta priser

För att kunna säkerställa service och kvalitet för
resenärer som reser från vissa platser tar myndig
heter och fastighetsägare ut en extra avgift.
Avgifterna finansierar bland annat logistiklösningar,
taxivärdar, mm. Sådana avgifter kan tillkomma
utöver ovan angivna priser.

TheCar tillämpar fasta priser t ex mellan vissa städer
och dess flygplatser. Det kan också förekomma
fasta priser mellan vissa städer t ex mellan Malmö och
Lund. Aktuella fasta priser framgår av vid varje tillfälle
gällande förteckning. Eventuella avgifter enligt II. ovan
ingår i dessa fasta priser.

Premiumabonnemang
Avgift per kontohavare: 150 kr/månad Reskassa (förskott) per kontohavare: 2000 kr/månad

Prislista för resor som avräknas från saldo
- att åka för Saldo kan sparas från månad till månad
men aldrig överstiga 4 000 kr
Lägsta pris oavsett sträcka eller tid

Tariff 1

Tariff 2

Tariff 1 natt

Tariff 2 natt

Väntetid

Måndag 05.00 Fredag 18.00. Ej natt.

Fredag 18.00 Måndag 05.00 samt
helgdagar. Ej natt.

Måndag - Torsdag
01.00 - 05.00

Fredag - Söndag
samt helgdagar
01.00 - 05.00

Dygnet runt
– alla dagar

250 kr

275 kr

400 kr

440 kr

Grundavgift (vid resor med via-adresser adderas
grundavgiften vid varje stopp)

30 kr

33 kr

33 kr

36 kr

Taxa per km - upp till 15 km

20 kr

22 kr

22 kr

24 kr

12 kr

13 kr

13 kr

14 kr

Taxa per timme

500 kr

550 kr

550 kr

605 kr

Jämförpris för resa som är 10 km och som tar
15 minuter (genomsnittshastiget 40 km/tim)

355 kr

391 kr

391 kr

427 kr

50 kr

50 kr

50 kr

50 kr

Taxa per km - över 15 km

Förmedlingsavgift vid bokning av taxi via TheCar
Fast pris gäller för vissa sträckor tex till flygplatser

Enligt vid varje tillfälle gällande prislista

Tillägg för 5 eller fler passagerare och för stor bil

30%

Tillägg för släp
..
Tillägg för släp över Oresundsbron

225 kr

900 kr

400 kr
600 kr

Tillägg för bilbarnstol / babyskydd /
bilkudde / cykelhållare

150 kr

Grundabonnemang
Avgift per kontohavare: 150 kr/månad Reskassa per kontohavare: 0 kr/månad

Prislista för resor

Lägsta pris oavsett sträcka eller tid

Tariff 1

Tariff 2

Tariff 1 natt

Tariff 2 natt

Väntetid

Måndag 05.00 Fredag 18.00. Ej natt.

Fredag 18.00 Måndag 05.00 samt
helgdagar. Ej natt.

Måndag - Torsdag
01.00 - 05.00

Fredag - Söndag
samt helgdagar
01.00 - 05.00

Dygnet runt
– alla dagar

275 kr

300 kr

440 kr

490 kr

Grundavgift (vid resor med via-adresser adderas
grundavgiften vid varje stopp)

33 kr

36 kr

36 kr

40 kr

Taxa per km - upp till 15 km

22 kr

24 kr

24 kr

26 kr

Taxa per km - över 15 km

13 kr

15 kr

15 kr

17 kr

Taxa per timme

550 kr

605 kr

605 kr

665 kr

Jämförpris för resa som är 10 km och som tar
15 minuter (genomsnittshastiget 40 km/tim)

391 kr

427 kr

427 kr

466 kr

55 kr

55 kr

55 kr

55 kr

Förmedlingsavgift vid bokning av taxi via TheCar
Fast pris gäller för vissa sträckor tex till flygplatser

Enligt vid varje tillfälle gällande prislista

Tillägg för 5 eller fler passagerare och för stor bil

30%

Tillägg för släp
..
Tillägg för släp över Oresundsbron
Tillägg för bilbarnstol / babyskydd /
bilkudde / cykelhållare

250 kr

1000 kr

440 kr
660 kr
165 kr

Alla priser inkluderar 6% moms utom abonnemangsavgifter som inkluderar 25% moms. Prislistans taxor gäller även för momsbefriade utlandsresor.				
							

