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Обадете се на 23210 59100, 
съберете точки и спечелете награди !!!



история
Първите таксита на Ag. Христофорос в Серес е освободен след 
края на Втората световна война през 1949 г. 
Службата за таксита на радиото в Серес започва работа в 
началото на 1981 г. 

Първоначално автопаркът за радио такси се състоеше от 10 
автомобила, които бяха изправени пред реакцията на други 
колеги, които след това бяха изключени от интернет. От първия 
ден хората са показали предпочитанията си за това усилие от 
радио такси, Това накара останалите колеги, които досега се 
противопоставяха на радио таксито, да искат бавно да станат 
членове на него. Наскоро той е напълно интегриран с компютър и 
високотехнологичен софтуер (и по-специално с Magma RT с 
персонализирани приложения) със GPS - GPRS сателитна 
поддръжка, при която управлението на разговорите 
ще бъде напълно автоматизирано.

В цяла Гърция редица ...

NET



Нашият флот ...

Обадете се на 23210 59100, 
съберете точки и спечелете награди !!!

Направете своя път и 
плащайте с кредитни карти 

VISA & MASTERCARD

В момента автопаркът на Radio Taxi се 
състои от 74 автомобила от общо 112-те 
съществуващи в град Серес. 
Луксозните най-съвременни превозни 
средства, оборудвани със система за GPRS 
сателитна проследяване, са модерният 
автопарк на RADIO TAXI SERRON. 
Mercedes, Skoda, Opel, Toyota. Всички 
превозни средства са в отлично 
технологично състояние, непрекъснато 
се подлагат на технологични проверки и 
биологично почистване, както и 
дезинфекция със специална 
противогъбична течност 
{EN ISO 9001: 2008}, така че спокойно 
можем да транспортираме дори бебета ...
 
Опитни професионалисти, автомобилисти 
с положителни резултати настроението и 
усмивката гарантират безопасното ви, 
надеждно и приятно возене, въпреки 
проблемите с трафика, затрупващи 
градовете. Освен това шофьорите на 
RADIO TAXI SERRON знаят чужди езици 
за отлично обслужване и туристи .



Call 23210 59100, 
collect points & win prizes !!!

Across Greece a number…

NET

Call Center непрекъснато усъвършенства своето оборудване и софтуер с 
най-новите актуализации в он-лайн и Call Center, способен да приема над 
8000 обаждания на ден. 

В момента работят 8 души с 3 смени 
на ден 1 човек / смяна. През последните години Call Center е 
оборудван с най-модерния софтуер за управление на 
повиквания (RTS) от Magma Multimedia Productions където 
предоставя много възможности както за персонала, така и за 
членовете, но също така и много информация, която може да 
бъде полезна за самите клиенти.
Специално обучени телефонни секретари в съвременния 
телефонен център RADIO TAXI SERRON отговарят 24 часа на 
ден, 365 дни в годината и обработват вашето обаждане за 
няколко минути.

Както маршрутът на TAXI, така и неговата скорост се контролират.
Има рисков бутон S.O.S
Използване на RADIO TAXI SERRON сте сигурни, че транспортирането ви е 
незабавно - безопасно - икономично.

Има и специално УКВ оборудване, най-съвременни компютри, 
широколентова интернет връзка, съобразена с нуждите на 
модерно звено за радио такси.

Центърът за обаждания 

Искайки да ви благодарим, извадихме 
членската карта, за да раздадем подаръци 
на всички вас, които ни изберете за вашето 
пътуване.



RADIO TACHI SERRON е градска корпорация и през 2009 г. се развива в 
SA. която беше организирана да предоставя по-добри и по-безопасни 

услуги на всички граждани на нашия град и извън него.
RADIO TACHI SERRON използваше 6 души, а сега има 17 души. 

В период на криза за Гърция можем и да подкрепим
все още много семейства и помагащи на другите без работа. 
Искаме да ви благодарим на тези, които ни подкрепиха чрез 

вашия избор през годините и обещаваме да направим трансфера 
ви възможно най-гладък. RADIO TACHI SERRON си сътрудничи със 

серийски компании като: "Citizen", "MACAMBO", "AROTIRI" и по-рано 
"RANTEVOU", "HUNT STEAK". 

Тук сме, за да работим с всеки, който го поиска с автопарк от 75 
коли денонощно

Маршрути от префектура SERRON до която и да е част от Гърция на 
договорена и най-изгодна цена.

Персонализирани движения, съобразени с изискванията на пътниците.

Едновременно движение на пътника и неговото превозно средство в 
случай на невъзможност да управлява собственика на автомобила.

Транспортиране на непридружени домашни любимци, дребни вещи, 
колети в най-кратки срокове.

Луксозен автомобил под наем за VIP клиенти
с предварително договорени разходи на най-конкурентни цени.

Цената на лизинговите превозни средства е предварително договорена 
и на най-конкурентни цени, като има възможност за издаване на 

фактури от името на клиента.

Премествайте учениците до и от училището си с максимална сигурност.
Ние предоставяме модерни и специализирани транспортни услуги на 

физически лица и фирми.

Нашите цели ..

Услуги ...



35 ГОДИНИ В СЕРИЯТА ГРАЖДАНСКИ СЕРВИЗ


