
Taxi Rece
ipt

Taxi Licen
ce No: 54321

Reg/Vin N
o:  131KK2901

Receipt Nu
mber:  

205

Date:  
01/05/2015

Start time
:  14:20

End time: 
14.38

Km run: 
8.5

Fare: 
13.20

Extras: 
 0.00

Total 
13.20

............
...........

Tips/Toll 
...

Discount 
...

............
...........

Total Paid
 13.20

THANK YOU

FARE

EXTRA

HIRED
FOR HIRE

STOPPEDTARIFF

1 2 3 4

€

Faisnéis faoi do thuras tacsaí

Glac an fáltas  
i gcónaí
Bíonn uimhir cheadúnais 
an tacsaí, fad an turais 
agus faisnéis faoin táille 
ann a d’fhéadfadh a bheith 
úsáideach amach anseo.

Bíodh tuiscint agat ar do tháille tacsaí*
Cuireann paisinéirí breise ar daoine fásta  
iad ¤1 leis an táille

Is ionann uastáille shalaithe agus ¤140

 Íoc an táille nó is cion atá á dhéanamh agat

Cuirtear táillí dola bóthair leis an táille  
mar a thabhaítear iad

Is ionann uastáille chárta creidmheasa agus 5%

Cuireann táille áirithinte ¤2 leis an táille

Seiceáil an tacsaiméadar
Bíonn an táille agus aon chostais bhreise le feiceáil ann. Ní mór duit an táille iomlán 
méadraithe nó an táille iomlán a shocraítear a íoc as gach fruiliú.

Tá dhá  
ráta táille 
ann:

Ráta caighdeánach go dtí 8pm 
Tá roinnt eisceachtaí ann

Ardráta tar éis 8pm
Tá roinnt eisceachtaí ann

Téigh go www.TransportforIreland.ie i gcomhair  
ii Faisnéis chuimsitheach faoi do tháille

ii Do chearta agus freagrachtaí

ii Clár na bhfeithiclí agus na dtiománaithe

ii Comaoineacha agus gearáin

ii Earraí caillte a fháil ar ais

*  Féadfaidh an tiománaí iarraidh ort éarlais a thabhairt nó cruthúnas a  
léiriú go bhfuil tú in ann an táille a íoc sula nglactar leis an bhfruiliú.

Is ag déanamh ciona atá an té nach n-íocann an táille ar aon dul 
leis an ordú uastáillí nó mar a shocraítear roimh ré.

Glaoch éigeandála 112

Taispeántar aon chostais bhreise a 
bhaineann le do tháille sa dara fíor.

Féadtar do tháille measta a ríomh ag www.TransportforIreland.ie
Seiceáil go bhfuil do thiománaí agus carr ceadúnaithe ar Aip Driver Check
Is é an tÚdarás Náisiúnta Iompair an t-údarás ceadúnúcháin do thacsaithe.

Taispeántar do tháille san fhíor 
is mó, arna ríomh de réir an ráta 
chaighdeánaigh nó an ardráta 
infheidhmithe.

DÉAN TEAGMHÁIL LINN
0761 064 000
www.nationaltransport.ie  
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