Sfaturi pentru clientii TAXI



Ce putem face cand un taximetrist refuza cursa desi este liber sau ne cere mai multi bani?

Daca taximetristul refuza o cursa - desi este liber, cere mai multi bani, vorbeste urat sau refuza sa
porneasca aparatul de taxat si cere o alta suma, clientii au trei posibilitati: pot depune o reclamatie la
Primarie, la Protectia Consumatorului sau pot reclama la firma de la care este taxiul.



Cea mai eficienta metoda: reclamatia la firma de taxi

Pentru a putea face reclamatie, clientii trebuie sa se uite la sigla si sa vada numele firmei de taxi,
indicativul masinii, numarul de inmatriculare si, daca este posibil, numarul de autorizatie si numele
soferului afisat pe ecusonul de pe bordul masinii.



Ce obligatii au taximetristii fata de clienti?

Potrivit Legii taximetriei, principalele obligatii ale taximetristilor fata de clienti sunt:
- sa aiba tinuta corespunzatoare, un comportament civilizat si preventiv in relatia cu clientul, respectand
conduita de buna practica, conform prevederilor Standardului ocupational al taximetristului;
- sa nu refuze clientul in efectuarea unei curse in interiorul localitatii si sa respecte solicitarile legale ale
acestuia;
- sa opreasca pe traseu la semnul clientului, cand se afla in pozitia de operare "Liber", cu exceptia cazului
cand se deplaseaza sa preia un client la comanda dispecerului sau cand conditiile de trafic nu permit
aceasta manevra;
- sa elibereze bonul clientului la finalul cursei, pe baza caruia va incasa contravaloarea prestatiei
efectuate;
- sa nu pretinda ca plata pentru prestatia efectuata decat suma prevazuta pe bonul client;
- sa nu angajeze transportul unui client aflat in stare avansata de ebrietate;
- sa transporte clientul la destinatie pe traseul optim sau pe traseul solicitat ori convenit cu acesta;
- sa transporte bagajele clientilor, in cazul transportului de persoane, in limitele spatiului destinat pentru
acestea, fara perceperea de tarife suplimentare;

- sa nu transporte clienti pe bancheta din fata decat in cazul in care ii atentioneaza in prealabil ca au
obligatia sa poarte centura de siguranta;
- sa nu fumeze si sa nu utilizeze mijloacele audio/video fara acordul clientului.

Pentru aceste incalcari ale legii, amenda este intre 200 si 500 lei.

In plus, este interzisa efectuarea unui transport in regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi
scoasa din functiune sau fara a elibera bonul la finalul cursei. Pe langa amenzi, se dispun si masuri
administrative privind retinerea, suspendarea, retragerea sau anularea, dupa caz, a unor autorizatii, copii
conforme, atestate profesionale sau contracte.

Institutiile care pot verifica respectarea legii taximetriei sunt: Politia Rutiera, administratia locala,
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, organele fiscale locale si judetene, organele de
specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, precum si din unitatile sale teritoriale,
Autoritatea Rutiera Romana - ARR, prin reprezentantele teritoriale, Biroul Roman de Metrologie Legala,
Regia Autonoma "Registrul Auto Roman". Controlul in trafic se poate face doar impreuna cu Politia
Rutiera.

