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Kære vognmand 

Vi har gennem de sidste par måneder udviklet på en Workshop for nye chauffører. Der er nu af-
holdt et par kurser, så vi har kunne prøve materialet af og Søren, vores underviser, har kunne for-
nemme sammenhængskraften i workshoppen og forløbet. 

Pt er workshoppen målrettet chauffører i København, men der bliver arbejdet videre med lokale 
tilpasninger til chauffører ude i landet. Der bliver også arbejdet på en mere generel ”4x27 Service 
Workshop”, der introduceres i løbet af foråret 2023. 

Indtil videre afholdes grundworkshoppen, Workshop 1, hver onsdag kl. 18:30- ca 22:00 på Eng-
landsvej 358. Bemærk at er kurset gratis i 2022, men det vil fra 1. januar 2023 koste kr. 750,- at 
deltage (incl. et gavekort til køb af uniformsdele på kr. 500,- man får når man har deltaget i kur-
set).  

WORKSHOP 1  

Workshop 1 er målrettet nyregistrerede vognførere i Taxi 4x27, og alle der er registreret siden 1. 
oktober 2022 skal have gennemgået Workshoppen for at opretholde alle chaufføregenskaber. Del-
tagelse på kurset er en forudsætning for at kunne køre CPH/TMS. 

Du kan tilmelde dig og dine chauffører på www.taxiservice.dk/shop, under kurser. Der kan betales 
med Mobilepay og Dankort. Er du tilmeldt før 1. oktober 2022, skal du ikke på Workshop 1, men 
du er naturligvis velkommen til at tilmelde dig. 

Chauffører der registreres i vores system vil fremover blive oprettet uden en række chaufføregen-
skaber, herunder TMS-egenskaben. Den vil man få tildelt, når workshoppen er gennemført. 

Spørgsmål kan rettes til Søren på 27272710, eller via mail soren.nicolaisen@cabonline.com 

 
Movia i julen 

Som bekendt var der ikke den store interesse fra vognmændenes side i at deltage i de 4 vogn-
mandskurser som Movia har sat som en forudsætning for at vi kan køre Movia. Derfor er der pt. 
ikke udsigter til at der kommer Movia-kørsel til jul. 

Vi naturligvis  har dog sendt en forespørgsel til Movia og vi vil sende en mail ud til alle, hvis vi alli-
gevel får tildelt kørsler/forløb. 

Julefrokoster 

Julefrokosterne skudt i gang og vi kan mærke travlheden torsdag, fredag og lørdag. Vi håber i vil 
være behjælpelige med at få turene kørt og yde en fantastisk service. 

El-biler er kommet for at blive – og kunderne forlanger dem! 

Flere af vores kommunale kunder er begyndt at stille spørgsmålstegn vedrørende brugen af Die-
sel-biler når vi udfører kørsel for dem. Blandt andet har Frederiksberg Kommune bedt om at El-

mailto:soren.nicolaisen@cabonline.com


 

 
Side 2 af 4 

biler får præference ved udførsel af kørsel for dem. Det gælder både ad hoc kørsel og ved tildeling 
af fastkørsel. 

Overvejer du at købe en el-bil? 

Står du overfor at købe ny bil eller overvejer at udskifte til el? Cabonlines samarbejdspartnere har 
følgende nye biler til hurtig levering: 

• Toyota Corolla hybrid  
• Toyota Bz4x 100% EL  

Bemærk kan først leveres til marts 2023 
• Toyota Mirai Brint 

• Toyota til 8 pass med føreren EL 
• Toyota til 9 pass med føreren EL  
• VW ID4 og ID

 
Der kan aftales 100% finansiering, hvis du kan godkendes af leasingselskabet. 

For yderligereinformation: kontakt Per Hansen på 21 25 13 32, der formidler kontakten. 

 

God december! 

Thomas 
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Skal du i kontakt med os: 

  
Område Hvem E-mail Emne 
Administrationen: Lonni og 

Heidi 
ekspedition@taxi4x27.dk Alt om din afregning, boner o.l. 

Bogholderiet: Githa bogholderi@taxi4x27.dk Vognmandslån, depositum osv.  
Kundeservice Linda kundeservice@taxi4x27.dk Alt om klager over gennemførte 

ture, over centralen, Administratio-
nen, kolleger osv. 

Tøjkøb   www.taxiservice.dk Her finder du vores Internetshop, 
hvor du kan bestille profiltøj mm. 

Call centeret Centralen vagtchef@taxi4x27.dk Spørgsmål angående ture/faste 
ture. Kørselsvejledning, Fundet hit-
tegods.  

IT Magnus og 
Jonathan 

   Alt om dit vognsystem og formid-
ling.  

Salg Per og Ja-
kob 

salg@taxi4x27.dk Henvendelse fra kunder om at 
blive kontaktet. 
Salg af din gamle bil, når du skal 
have ny eller stoppe. 
Nye vognmænd. 

Vognmandsforenin-
gen 

Claus mfl. formand@vognmandsfor-
eningen.dk 

Forslag til zoner, takster, klage over 
afgørelser fra kundeservice (fx bo-
der, udelukkelser osv). 
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