
    
 

Simpleso Hellas Group of  Web Companies  
 
www.i-taxi.gr  
ο νέος τρόπος να βρεις κούρσα οπότε θέλεις όταν θέλεις . 
  
Τρόπος λειτουργίας  
 
Για παράδειγμα, ένας πελάτης ψάχνει για ταξί στην περιοχή σας, επιλέγει που 
θέλει να πάει, και λαμβάνετε  μήνυμα στο κινητό σας  τη διαδρομή που θέλει να 
κάνει, και το κινητό τηλέφωνο του πελάτη ώστε να επικοινωνήσετε μαζί του για 
επιβεβαίωση . 
 
Το κόστος αυτής της υπηρεσίας είναι  60€ το χρόνο τελική τιμή  χωρίς να υπάρχει 
υποχρέωση ανανέωσης ή δέσμευση συμβολαίου και περιλαμβάνει 50 δωρεάν 
μηνύματα και όταν εξαντληθούν μπορείτε με ένα τηλέφωνο στην εταιρεία μας  ή 
μόνοι σας με τον κωδικό σας  να παίρνετε από εμάς  τα 100 sms με μόνο 10€ 
τελική τιμή   
 
Επίσης το ταξί σας προβάλετε με διάφορους τρόπους  :  
ηλεκτρονικά στο www.i-taxi.gr  
 και σε cd rom , που διανέμεται πανελλαδικά σε τουριστικές εταιρείες μέσω του  
www.e-travellers.gr με αυτόματο σύστημα κρατήσεων αλλά &  μέσω των πελατών μας σε 
15 web site με επαγγελματικούς οδηγούς από όλη  την Ελλάδα.  

Επισκεφτείτε μας   
www.simpleso.gr  www.e-index.gr  www.emporika.gr  www.iatrio.gr  www.dikastirio.gr  

www.epagelmata.gr  www.e-spitia.gr 
www.e-travellers.gr  www.ergates.gr  www.e-aftokinito.gr  www.kinigos.gr  

www.epagelmaties.gr www.e-gramateas.gr 
www.e-asfalies.gr  www.e-logist.gr  www.i-taxi.gr 

    
Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε εσείς ούτε ο  πελάτης σας να έχει 
κινητό νέας γενιάς ούτε να κατεβάσει ειδικές εφαρμογές για να δουλέψει γιατί δουλεύει 
και με μια απλή συσκευή κινητού.    
 
Τηλεφωνικό κέντρο  801 11 10 600 για πληροφορίες ή παρατηρήσεις   
 Οι κωδικοί εισόδου σας είναι  
 
User name        ………………...… 
 
Password          ………………..… 
(για λόγους ασφάλειας τους αλλάζετε όποτε θέλετε ) 
 
Και σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε η να απενεργοποιείτε την υπηρεσία με το ΟΝ – 
OFF για να μην παίρνετε μηνύματα όταν δεν έχετε βάρδια , ή όταν δεν μπορείτε να 
εξυπηρετήσετε , μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία σας το κινητό σας ή την έδρα σας ή 
να μας καλέσετε για κακή συμπεριφορά πελάτη ή συναδέλφου σας ώστε να 
ενημερωθεί η βάση μας .   
 
Επίσης μπορείτε με μια αποστολή στην φόρμα sms να σας ενεργοποιήσουμε 100 sms 
με 10€ ώρες γραφείου 9:00 με 14:00 και 18:00 με 21:00 κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής . 
 
Ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπηρεσία του  www.i-taxi.gr  
 
Είμαστε στην διάθεση σας για όποια πληροφορία αλλαγή  η διευκρίνιση.  
 
Υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου 
Ασπιώτης Παύλος  KIN. 6944222076  
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 Νέα υπηρεσία για να βρείτε άμεσα σε όλη την Ελλάδα  

www.i-taxi.gr  
H Simpleso σας παρουσιάζει ένα χρηστικό online εργαλείο, για να μπορείτε να καλείτε 
ταξί από οποιοδήποτε σημείο έχετε πρόσβαση στο internet! Συγκεκριμένα, μπορείτε να 
ορίσετε στον χάρτη την διαδρομή της κούρσας που επιθυμείτε και το σύστημα θα 
ενημερώσει με SMS όσα ταξί πιθανά βρίσκονται στην εμβέλεια της αφετηρίας σας.  
Για πληροφορίες καλέστε 26510 83007  

801 11 10 600  
Ειδικές τιμές για συλλόγους –σωματεία – ραδιοταξί  
Από 20% έως 50% ανάλογα με τον αριθμό των ταξί και την χρονική διάρκεια. 

 


