
Takster og takstreglement 

for 

Taxi Romerike SA 

Gjeldene fra 1. august 2018 

All drosjekjøring i regi av Taxi Romerike SA skal betales i.h.t. bilens taksameterterminal. På bilens terminal, skal 
løyvenummer klart fremkomme. 

Beløpet på taksameteret øker grunnet kjørt distanse og medgått tid, i henhold til lovpålagt parallelltakst. 

Alle turer i regi av Taxi Romerike starter med et påslag.   

Fremmøtepris gjelder for alle turer som bestilles til et gitt hentested gjennom TRSA sitt bestillingssystem eller avtales 
direkte med bilen.  

Klager og reklamasjon på takster i forbindelse med kjøring, må rettes skriftlig til Taxi Romerike SA, Postboks 225, 
2051 Jessheim, eller via firmapost@taxiromerike.no innen 1-en uke etter kjøreoppdragets avslutning. 

 

mailto:firmapost@taxiromerike.no


VEKSLING: 
Sjåfører ved Taxi Romerike SA plikter ikke å veksle  
større beløp enn kr. 500,- 

KVITTERING: 
Enhver sjåfør tilsluttet Taxi Romerike SA, plikter på anmodning fra passasjeren å gi en taksameterutskrevet kvittering. 

Kvitteringen skal innholde opplysninger om dato for kjøreoppdraget samt tidspunkt for turens start og avslutning. I 
tillegg skal det på kvitteringen klart fremgå det totalt antall kjørte kilometer. 

Organisasjonsnummer, bilens løyvenummer, samt sjåførens ID-nummer skal fremgå av kvitteringen. 

VEDERLAG FOR SPESIALTRANSPORT: 
Kjøring med tilhenger. 
For kjøring med tilhenger som følge av mye og stor bagasje, kan det kreves et tillegg på kr.5,00 pr. totalt kjørte 
kilometer, minimum kr. 250,00. 

Transport av rullestoler. 
For transport av passasjerer sittende i rullestol, eller tilfeller hvor rullestol ikke er sammenleggbar (krav til stor bil), kan 
det kreves et tillegg på  
kr. 55,00.  Tillegg er ikke soneregulert. 

KJØRING MED MAXITAXI (5- passasjerer og mer) 
Kunden skal til hver tid betale for det antall transporten er bestilt til. 
For kjøring av 5 passasjerer og mer, kan det beregnes et tillegg til grunntakst + tidssonetillegg som følger: 

TAKSTSONER: 
Sone   
Dag     kl. 07:00 til kl. 17:00   0 %  
Kveld     kl. 17:00 til kl. 22:00 15 % 
Natt     kl. 22:00 til kl. 07:00 27 % 
Helg 1 (lørdag kl. 07:00 til kl. 15:00)    15 % 
Helg 2 (lørdag kl. 15:00 til mandag kl. 07:00)   27 %                
Høytid                      50 %  
  
Som høytid gjelder:  
Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften i tidsrommet kl. 12:00 til kl. 07:00 påfølgende dag.  
Nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag,  
Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, 17. mai og 1. og 2. juledag 
fra kl. 07:00 til kl. 07:00 påfølgende dag. 

Sonetillegg i % og kroner i forhold til grunntakst: 

5 til 6 
passasjerer.

7 til 11 
passasjerer

12 til 16 
passasjerer

Tillegg 30 % 50 % 70 %

Start-takster Grunntakst 15 % 27 % 50 %

Takst Kr. 48,00 Kr. 55,00 Kr. 61,00 Kr. 72,00

Fremmøtetakster Grunntakst 15 % 27 % 50 %

Takst Kr. 69,00 Kr. 79,00 Kr. 88,00 Kr. 104,00



NB: Standard avrundingsregler legges til grunn ved utregning av totalpris. 

KJØRING AV BAGASJE 
Det skal ikke regnes tillegg for ordinær bagasje. For spesielt plasskrevende og tung bagasje kan det imidlertid kreves et 
tillegg på inntil kr. 10,00 pr. kolli begrenset oppad til kr. 150,00 pr. tur. 

FORHÅNDSBESTILLING 
Det skal ikke beregnes tillegg for forhåndsbestilling av bil ut over fremmøtetakst. Ved ankomst henteadresse kan 
ventetidstakst beregnes fra bestilt hentetidspunkt til kundens fremmøte ved bil.  

VEDERLAG FOR KORT KJØRING 
For spesielle korte kjøreoppdrag, beregnes en minstepris på  
Kr. 119,00. Minsteprisen er tidssoneregulert. (se tabell) 
I tillegg kommer områdeavgift/bom kr. 10,00, se Bompenger under. 

BOMPENGER: 
Alle turer kjørt av biler tilsluttet Taxi Romerike SA blir belastet med en Områdeavgift/bom med kr. 10,00. Utover dette 
skal det ikke tillegges bomavgifter ved passering av bomstasjoner på turen. 
Områdeavgiften er ikke tidssoneregulert. 

Øvrige bompenger herunder avgift til Taxidepot på Gardermoen OSL, fergebilletter m.v. kan det kreves betaling for.  
Dersom bilen benytter seg av eventuelle rabattordninger i forbindelse med ovennevnte, skal passasjeren ikke betale mer 
enn den rabatterte prisen. 

VEDERLAG FOR EKSTRA TIDSFORBRUK 
For ventetid som skyldes bilens passasjerer, trafikk og lignende beregnes ventetidstakst på kr. 6,57 pr. minutt. 
Ventetidstakst er tidssoneregulert. (se tabell) 

EKSTRA RENGJØRING ETTER KJØRING: 
For ekstra rengjøring av bil som følge av sykdom, oppkast, tilsøling av mineralvann, øl, etc. kan det kreves ett tillegg på 
opptil kr. 1500,00. 

Minstetakster Grunntakst 15 % 27 % 50 %

Takst Kr. 119,00 Kr. 148,00 Kr. 163,00 Kr. 179,00

Ventetakster pr. minutt Grunntakst 15 % 27 % 50 %

Takst Kr. 6,57 Kr. 7,55 Kr. 8,34 Kr. 9,86

Pr, km Grunntakst 15 % 27 % 50 %

Takst Kr. 17,72 Kr. 20,38 Kr. 22,50 Kr. 26,58


