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T-2
Laborables de 7 a 21h

Baixada de Bandera 2,50 !
Km recorregut 1,02 !
Hora d’espera 19,10 !

T-1
Laborables de 21 a 7h, dissabtes
diumenges i festius de 0 a 24h

Baixada de Bandera 2,85 !
Km recorregut 1,14 !
Hora d’espera 19,15 !

T-3 (Interurbà)
Laborables de 8 a 20h

Baixada de Bandera 5,60 !
Km (anada i tornada) 1,26 !

Hora d’espera 17,25 !

T-4 (Interurbà)
Laborables de 20 a 8h, dissabtes
diumenges i festius de 0 a 24h

Baixada de Bandera 6,70 !
Km (anada i tornada) 1,50 !

Hora d’espera 20,68 !

Tarifes 2012

Suplements

Recollida a domicili i servei telefònic 2,25 !
Maleta, paquet o embalum de més de 55x35x35 cm. 0,95 !

Animals (discrecional) 0,95 !

Suplement per nits de cap de setmana i festius
incorporat a la Baixada de Bandera de T-1 2,10 !

Divendres de 22 a 24h i vigília de festius: de 21 a 24h
Dissabtes, diumenges i festius: de 0 a 7h i de 21a 24h

Maleta, paquet o embalum de
més de 55x35x35 cm. 1,00 !

Entrada o sortida
d’Aeroport 3,10 !

SUPLEMENT NITS ESPECIALS   3,85 !
Des de les 21h del 24 de desembre a les 7h del 25 de desembre de 2011
Des de les 21h del 31 de desembre a les 7h de l’1 de gener de 2012

Des de les 21h del 23 de juny a les 7h del 24 de juny de 2012
Des de les 21h del 29 de juny a les 7h del 30 de juny de 2012
Des de les 21h del 30 de juny a les 7h de l’1 de juliol de 2012
Des de les 21h de l’1 de juliol a les 7h del 2 de juliol de 2012

OBLIGATORI I GRATUÏT: Gossos pigall, cadires de minusvàlids i cotxes d’infants

Notes: Peatge del túnel de Vallvidrera i autopista de Rubí a càrrec del client d’anada i tornada.
Disponibilitat de canvi per als pagaments de fins a 50,00 E.
Recollides a domicili: el taxímetre es posarà a l’arribada del vehicle al lloc on s’ha demanat el servei.
Aquest TAXI funciona amb TAXÍMETRE. Demani el seu rebut amb número de llicència, matrícula, NIF del
conductor, import i data.


