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هاتوچۆ ئەو کردارەیە کە ئەیکەین. بەشێکی گەورەی ژیانمانە. زۆربەی کاتی ئێمە ئەبات. یەکەم کردارە کە بەیانیان پێی هەڵەسین. پاڵمان پێوە ئەنێت کە وێنای 
ئەوە بکەین چۆن باشترە ڕەفتار بکەین. بۆ تۆ. بۆ هەموو ئەو شوێنانەی کە ئەتەوێ بڕۆی. بۆ هەموو ئەو شتانەی کە ئەتەوێ هەتبێ. بۆ هەموو ئەو ڕێگایانەی کە 
ئەتەوێ قازانج بکەی. لە کاتی خۆیدا. خێراتر لەوەی وێنای ئەکەی. ئێمەی ژمارەیەک ئۆتۆمبێلی ئێس کەی تەکسی کە هەرگیز ئەرکمان الواز نابێت بۆ گرنگیدان بە 

هاواڵتی و یارمەتیدانیان بۆ چوون بۆ هەرشوێنێک و هێنانی هەرشتێک.

 هاتوچۆ ئەو کردارەیە کە ئەیکەین. بەشێکی گەورەی ژیانمانە. زۆربەی کاتی ئێمە ئەبات. یەکەم کردارە کە بەیانیان پێی هەڵەسین. هانمان ئەدات کە وێنای ئەوە 
بکەین چۆن باشترە ڕەفتار بکەین. بۆ تۆ. بۆ هەموو ئەو شوێنانەی کە ئەتەوێ بڕۆی. بۆ هەموو ئەو شتانەی کە ئەتەوێ هەتبێ . بۆ هەموو ئەو ڕێگایانەی کە 

ئەتەوێ قازانج بکەی. لە کاتی خۆیدا. خێراتر لەوەی وێنای ئەکەی.

ئێمە کۆمپانیایەکین کە هەموو ڕێگا تەکنیکییەکان دابین ئەکەین بۆ بەستنەوەی جیهانی بەرجەستە و دیجیتاڵی بەیەکەوە، بۆ ئەوەی خواستی هاتوچۆت ڕووبدات 
بە یەک کرتەی دووگمە بۆ هەموو کەس، هەموو شوێنێک. لەبەرئەوەی باوەڕمان بە جیهانێکە کە ئەبێ تیایا هاتوچۆی بە ئاسانی دەستەبەربکرێ بۆ هەمووان. 

بەم شێوەیە، ئەتوانی بە ئازادی بسووڕێیتەوە.بە بەردەوامی لە جیهاندا. بێ گوێدانە ڕەگەز، نەژاد، ئاین، گرنتی ئەوە ئەکەین کە ئەتوانی هاتوچۆمان لەگەڵ بکەی 
بە ئازادی و بێ ترس. بە دڵنیاییەوە، هەمیشە بە ڕاستی جێبەجێمان نەکردووە. بەاڵم ناترسین لە دووبارە هەوڵدانەوە ئەگەر شکستمان هێنا لەبەرئەوەی باشتر و 

بەهێزترمان ئەکات. ئەمە وامان لێئەکات کە تەنانەت زیاتر خۆمان تەرخان بکەین بۆ کردنی کارە ڕاستەکە بۆ سەرنشینەکانمان، ئەو هاواڵتیانەی کە قازانج ئەکەن لە 
پالتفۆڕمەکەمان، کۆمەڵگەی ناوخۆیی و شارەکان، و گرووپە هەمەجۆرە بێ هاوتاکەی هاوبەشانمان

دەربارەی ئێمە

 ئێمە دووبارە وێنای هاتوچۆی هاواڵتیان
ئەکەین بۆ چاکردنی ژیانیان
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کۆمپانیەکەمان لە ڕۆژێکی هاوینی 2015 درووستبووە لە سلێمانی – کوردستانی عێراق، و لەدوای ئەوەوە ئێمە بە شێوەیەکی نەگۆڕ دووبارە وێنا و داهێنان 
ئەکەین.گەشەمان سەندووە بۆ پالتفۆڕمێک کە هاواڵتی و شتومەک ئەگوازێتەوە بە ڕێگای گەشەسەندوو. بەرەوپێش چووین لە گواستنەوەی هاواڵتی. بۆ 

گواستنەوەی خواردنی خێرا، پێداویستی ڕۆژانە، یا هەر شتێک کە پێویستت پێی بێت لە هەر کاتێک. لە شۆفێرەوە کە باری ڕابردووی ئەکرایە ژێر پشکنین بۆ 
دڵنیابوونی کۆکراوەی زانیاری کەسی بۆ تەکنەلۆجی ناو ئۆتۆمبێل، پارێزراوترت ئەکەین هەموو ڕۆژێک. لە ئێس کەی تەکسی، بەدواداچوونی دووبارە داهێنان 

بێکۆتایە، ناوەستێ، و هەمیشە دەستپێئەکاتەوە.

لەگەڵ فرە کارامەیی ستافی ئۆفیس و ژمارەیەک شۆفێری زۆر مەشقپێکراو لە پێشەنگی پیشەکەمان، ئەمە بەتەواوی جیایکردوینەتەوە لە تەکسی تر و 
کۆمپانیای بەکرێگرتنی تایبەت.

 مێژووی ئێمە

 تیمەکەمان
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 خزمەتگوزارییەکان
 تەسکی

گەیاندنی
خواردنی خێرا

گەیاندنی 
دەرمان

گەیاندنی میوەڕیکالم

خزمەتگوزارییەکانمان 
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خزمەتگوزارییەکانی تەسکی

بۆ ئێمە هەڵبژێری؟
ئامانجمانە خزمەتگوزاری پۆلێنی یەکەم دابین بکەین، کە ئەوبات لە بەردەرگاوە بۆ ئەو دووریەی کە ئەتەوێ بە مۆد و ئاسوودەیی ئەمانە هەمووی بە نرخێکی جێگیری گونجاو.

نرخێکی کەم
بە کرێ گەشتی کەم لە هەموو گەشتەکان و هاوکێشەیەکی زیرەک بۆ 
هەژمارکردنی ئەم کرێی گەشتانە، ئەتوانین خزمەتگوزارییەک پێشکەش 

بکەین کە ئەتوانی متمانەی پێبکەی بەبێ هیچ باجێک یان کرێیەکی شاراوە.

 گەشتی سەالمەت
هەموو ئۆتۆمبێلەکانمان بەژێر سەالمەتی ڕێک و پێک و پشکنینی 

خۆڕاگریدا دەڕوات و شەو و ڕۆژ لەژێر چاودێریدان هەروەها، 
“دووگەمەی یارماتی”ت هەیە ئەگەر دوچاری هەر کێشەیەک 
بوویت و ڕاستەوخۆ داواکارییەکەت دەنێردرێ بۆ پۆلیس بە 

دیاریکردنی شوێنەکەتەوە

ڕێڕەو
ئێمە ڕێڕەوی تەکسییەکانمان دەکێشین بۆ ئەوەی بەبەردەوامی 

زانیاریت بداتێ بە لەخۆگرتنی کاتی هەڵگرتنی خەمڵێندراو و 
وردەکاری شۆفێر. ئەتوانی ڕێڕەوی تەکسییەکەت بزانی و 

هاوبەشی پێبکەی لەگەڵ خێزانەکەشت.

سەنتەری شەو و ڕۆژی گرنگیپێدان و پشتگیری سەرنشین
سەنتەری پەیوەندیمان 24 کاتژێر لە شەو و ڕۆژێکدا و 65 ڕۆژ لە 

ساڵێکدا کارایە. بۆ هەموو پێویستییەکانی گەشتت..  
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خزمەتگوزاری زیاتر
خزمەتگوزاری زیادەمان دابینکردووە بۆ ڕازیکردنی سەرنشینان 
لە کاتی گەشتەکەدا، بە لەخۆگرتنی خزمەتگوزاری ئینتەرنێتی 
بێبەرامبەر کە ڕیگات پێدەدا وێبسایت و تۆڕی کۆمەاڵیەتی 

بکەیتەوە لە کاتی گەشتەکەدا. هەروەها، ئەتوانی داوای 
خواردنەکەت، میوە، دەرمان بکەی بۆ ئەوەی بیگەیەنێتە الت.

هەڵبژاردەی ناوخۆیی
کۆمپانیای ناوخۆیی، خزمەتی هاواڵتی ناوخۆیی ئەکات بە شۆفێری 

ناوخۆیی. پێشکەشکردنی جێگرەوەیەکی بێ هاوتا بە ئاکاری 
کارەوە. 

شۆفێری یەکپۆش
هەموو شۆفێرەکانمان جلێکی یەکپۆشی دیاریکراو لەبەر ئەکەن و 

جوانپۆش و گونجاو دەرەکەون

بەرنامەی پێشکەوتوو
گرتنی تەکسییەک بۆ دووری  مەبەست گونجاوترین و خێراترین 

ڕێگای گواستنەوەیەن کە بەردەست بێت. سەرەڕای ئەوەش، 
ئەتوانی داوای گەشت بکەی بۆ داهاتوو، نرخی خەمڵێندراوی 
گەشتەکەت بزانی، پارەی ئەلکرترۆنی بەکاربهێنی،هەڵبژاردەی 

ناوتۆمارکردن بەکاربهێنی بۆ گەشتی ڕۆژانە و ڕەگەزی شۆفێرەکە 
دیاری بکەی بۆ گەشتەکەت.

پەڕەی بەکرێگرتنی ئۆنالین 
پێویست ناکات پەیوەندی تەلەفونی بکەیت، پەڕەی بەکرێگرتنی 

ئۆنالین بەکاربهێنە و گەشتی داهاتووت بەکرێبگرە. 
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بارهەڵگرەکەمان

ئەم تەکسییە نموونەیەکی باشی ستایل و ئاسوودەییە کە خێزان داوای 
دەکات. زۆر باشە بۆ بەکارهێنانی خێزانی و بۆنە تایبەتەکان.

2 سندوقی گەورە	 
4 سەرنشین	 
ڕێنیشاندەری مانگی دەستکرد	 
گەرمی و ساردی، هەواسازی	 
ئینتەرنێتی بێبەرامبەر	 
شۆفێری مێینەی پیشەگەر	 

ئەم تەکسییە نموونەیەکی باشی ستایل و ئاسوودەییە کە داوای 
دەکەیت. زۆر باشە بۆ بەکارهێنانی ڕۆژانە و بۆ جێبەجێکردنی خێرا.

دوو سندوقی گەورە	 
4 سەرنشین	 
ڕێنیشاندەری مانگی دەستکرد	 
گەرمی و ساردی، هەواسازی	 
ئینتەرنێتی بێبەرامبەر	 
شۆفێری نێرینەی پیشەگەر	 
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بۆ لەگەڵ ئێمە شۆفێری بکەی؟
بۆمان دەرکەوتووە کە البردنی هاتوچۆی بەفیڕۆچوو و کارامەتربوون لەگەڵن سەرچاوەکانمان پارەی و ژینگەیەکی پاکی بۆ پاشەکەوت کردووین. باوەڕمان وایە کە 

ئەگەر بتوانین پارە پاشەکەوت بکەین، پاشان ئەو پاشەکەوتانە ئەبێ بگوازرێتەوە و ئەگوزرێتەوە بۆ سەرنشینەکانمان. سیستەمەکەمان پارەی بۆ پاشەکەوت کردووین 
و پارە بۆ تۆش پاشەکەوت دەکات. 

خۆی کات بۆ خۆی دائەنێت
شۆفێر بڕیار ئەیات کەی و چەنێک شۆفێری بکات.

داشکاندن
ئێمە داشکاندن پێشکەش بە ئۆتۆمبێلەکانمان ئەکەین لە نرخی بەنزین 

و هەروەها بەکارهێنانی بەنزین کەم ئەکەینەوە بە ناردنی نزیکترین 
سەرنشین بۆ شوێنی شۆفێرەکە. سەرەڕای داشکاندنیش لە پاکردنەوەی 

ئۆتۆمبێل و خزمەتگوزاری چاکسازی و پاراستنی ئۆتۆمبێلەکان. 

خزمەتگوزاری زیاتر :
خزمەتگوزاری زیادەمان دابینکردووە بۆ ڕازیکردنی سەرنشینان لە کاتی 

گەشتەکەدا، بە لەخۆگرتنی خزمەتگوزاری ئینتەرنێتی بێبەرامبەر کە ڕیگات 
پێدەدا وێبسایت و تۆڕی کۆمەاڵیەتی بکەیتەوە لە کاتی گەشتەکەدا

 ئاسانی گەیشتن بە دووری مەبەست 
نزیکترین ڕێگا بۆ سەرنشینەکە دەردەکەوێت لە نەخشەی ئەپڵیکەیشنی 

شۆفێر.

مەشقکردن 
کۆمپانیاکەمان ئامانجی وایە کە توانای شۆفێر گەشە پێبدات و باشتری 

بکات بۆ ئەوەی بە گونجاوی مامەڵە لەگەڵ سەرنشیندا بکات. بۆیە 
شۆفێرانمان مەشقدەکەن لەسەر چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ سەرنشین 

و سیستەمەکە.

پشتیوانی وەربگرە لە هەر هەلێکدا 
هەرکاتێک شۆفێر پرسیاری هەبوو، ئەتوانێ پەیوەندیمان پێوە بکات 

هەرکاتێک بیەوێت.

 یەکپۆشی
هەموو شۆفێرەکانمان جلێکی یەکپۆشی دیاریکراو لەبەر ئەکەن و 

جوانپۆش و گونجاو دەرەکەون

 خێرایی پارەوەرگرتن
هەڵبژێرە چۆن و کەی پارە ڕەبکێشی.
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شۆفێرەکانمان
چاوپێکەوتن لەگەڵ هەموو شۆفێرەکانمان ئەکەین و لە نزیکەوە ئەیاناسین – باشترینەکان هەڵەبژێرین تیایانە. شۆفێرە یەکپۆشە پیشگەرەکانمان باشترکراون بە 

مەشقکردنیان بۆ بەرزترین ئاست بۆ دڵنیابوون لەوەی کە تۆ نایابترین خزمەتگوزاری سەرنشین وەردەگریت. 
هەموو ئۆتۆمبێلەکانمان ڕۆژانە پشکنینیان بۆ کراوە بە ڕەشنووسی سەالمەتی ئۆتۆمبێل، بۆ ئەوەی بتوانی لە دواوە دابنیشی و بحەسێیتەوە بێ قەلقی. 

شۆفێرەکانمان ڕووخساری ئێس کەی تەکسی’ن و زۆر شانازی بەو کارەوە دەکەین کە ئەیکەن بۆ هێشتنەوەی ئیشەکە لە جوڵەدا. لە ڕێی بەرنامەی تەرخانکراوی 
مەشقی شۆفێر بۆ شۆفێر باشترینەکان فێردەبن. 

پارەیەکی زۆر خەرج دەکەین لە تۆمارکردنی تەنها باشترین شۆفێرەکان و کاتێ هاتنە ناومانەوە، زۆر هەوڵدەدەین بۆ ئەوەی بە دڵخۆشی بیانهێڵینەوە کە نوێنەری 
ئێس کەی تەکسی’ن.

شۆفێرەکانمان خاوەنی :
مۆڵەتییان وەرگرتووە لەالیەن بەڕێوبەرایەتی گواستنەوەی سلێمانی	 
زانیاری ناوخۆییان تاقیکراوەتەوە	 
مەشقپێکراون کە تا بتوانن بە سەالمەترین شێوە شۆفێری بکەن	 
 پێدانی ڕاهێنانی خزمەتگوزاری سەرنشین	 
 لەبەرکردنی جلی یەکپۆشی دیاریکراوی ئێمە 	 
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 بۆ بەڕێوبردنی شارە گەورەکانی نیشتەجێبوون لەگەڵ ئێمە
ڕێکدەکەون؟

کاتێ بەڕێوبەری شاری نیشتەجێبوون، مۆڵ، نەخۆشخانە، یا هەر شوێنێکی گرنگی تر بڕیار ئەدات لەگەڵ ئێمە ڕێکبکەوێ بە پێدانی مافی دابینکردنی خزمەتگوزاری 
تەکسی تایبەت بۆ ناوچەکە.

بەردەستی خزمەتگوزارییەکانمان 
ئێمە بەردەستین لە تەواوی پارێزگای سلێمانی و لە زۆربەی شارە نیشتەجێبوونەکاندا هەین وەک ماجدی مۆڵ، گاردن ستی، دانیا ستی،

.شاری دایک، بەرزاییەکانی سلێمانی، قەیوان ستی، بەرزاییەکانی قەیوان، ئیمپایەر تاوەر و نەخۆشخانەی ئەنوەر شێخە

لە بەرامبەرا تەکسی ساوز کورستان ئەم خزمەتگوزاریانەی خوارەوە دابین دەکات
.دڵنیابوون لە بەردەستبوونی ئۆتۆمبێل شەو و ڕۆژ لە پڕۆژەکە	 
دڵنیابوون لەوەی کە ئێس کەی تەکسی بەڕێوەبراو و ڕێکخراون لە پڕۆژەکە	 
ئێمە سەربەخۆیانە بەرپرسین لە چارەسەرکردنی کێشەکان کە لەوانەیە سەرهەڵبدات لە شۆفێرەکان، ئەگەر دژی پڕۆژەکە یان الیەنی سێیەم بێت	 
دابینکردنی داهاتی مانگانە بۆ ئەو پڕۆژەیەی کە کاری لێدەکەین	 
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ئێمە کۆمەڵێ ڕێستۆرانت و خواردنی خێرا دابین دەکەین بۆ بەکارهێنەران کە جیاکراونەتەوە بەپێی جۆری خواردن و ڕێستۆرانتەکە، و داواکاری بەکارهێنەرەکە دەگات 
لە کاتی خۆیدا لە ڕێی ئۆتۆمبێلەکانمانەوە. 

بەکارهێنەرەکە ئەتوانێ چاودێری خواردنەکەی بکات لە
ئامادەکردنەوە بۆ پێچانەوە و گەیاندن. بۆ بەڕێوبەرایەتی ڕێستۆرانت و خواردنی خێرا لەگەڵ ئێمە ڕێکدەکەون؟

کاتێ بەڕێوبەری ڕێستۆرانتەکە یان هەر خواردنگەیەکی خواردنی خێرای گرنگبڕیاردەدات لەگەڵ ئێمە ڕێکبکەوێ، جۆرێکی تازەی کڕیار زیاد ئەکات بۆ کڕیارەکانی.
 ئەم کڕیارە بەڕێگایەکی تازەدا دێت بۆ خزمەتگوزاری خواردنی خێرای ئێس کەی تەکسی کە هیچ ڕیکالمێکی پێوەیست نییە، تەکسی ساوز کوردستان خۆی ئاگاداری 

ئەبێت. 

و ئۆتۆمبێلەکانمان لە ئامادەباشیا دەبن بۆ ئەوەی شەو و ڕۆژ گەیاندن بکەن لە سلێمانی.
 ئێمە سەربەخۆیانە بەرپرسین لە گەیاندنی خواردنەکە و هاوبەشیکردن لە زیادکردنی داهات

گەیاندنی خواردنی خێرا
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گەیاندنی میوە
ئێمە کۆمەڵێ هایپەرمارکێت و میوەفرۆش دابین دەکەین بۆ بەکارهێنەران کە بەکارهێنەرەکە ئەتوانێ هەموو ماددەکان ببینی کە پێشکەشکراون لە فرۆشگاکەوە. 

و تەنها ئەوەی لەسەر ئەمێنی کە سەبەتەکەی وەربگرێت و ئێمە داواکاری بەکارهێنەرەکە دەگەیەنین لە کاتی خۆیدا لە ڕێی ئۆتۆمبێلەکانمانەوە. بەکارهێنەرەکە 
ئەتوانێ چاودێری سەبەتەکەی بکات لە ئامادەکردنەوە بۆ پێچانەوە و گەیاندن.
 بۆ بەڕێوبەرایەتی هایپەرمارکێت و میوەفرۆشەکان لەگەڵ ئێمە ڕێکدەکەون؟

 کاتێ بەڕێوبەری هایپەرمارکێتەکە یان هەر میوەفرۆشێکی گرنگبڕیاردەدات لەگەڵ ئێمە ڕێکبکەوێ، جۆرێکی تازەی کڕیار زیاد ئەکات بۆ کڕیارەکانی. 
ئەم کڕیارە بەڕێگایەکی تازەدا دێت بۆ خزمەتگوزاری خواردنی خێرای ئێس کەی تەکسی کە هیچ ڕیکالمێکی پێوەیست نییە، تەکسی ساوز کوردستان خۆی ئاگاداری 

ئەبێت.
 و ئۆتۆمبێلەکانمان لە ئامادەباشیا دەبن بۆ ئەوەی شەو و ڕۆژ گەیاندن بکەن لە سلێمانی. بۆ ئەوەی ئەوەی ماددەکانتان بە فرێشی و گەرمی

بگات، بە هەمان تام، خێرایی، و بەبێ لەبیرچوونی هیچ ماددەیەک.
 ئێمە سەربەخۆیانە بەرپرسین لە گەیاندنی خواردنەکە و هاوبەشیکردن لە زیادکردنی داهات
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گەیاندنی دەرمان
ئێمە کۆمەڵێ دەرمانخانە و کۆگای دەرمان دابین دەکەین بۆ بەکارهێنەران کە بەکارهێنەرەکە ئەتوانێ هەموو ماددە بەردەستەکان ببینی کە پێشکەشکراون لە 

دەرمانخانەکەیا.
 و ئێمە وەریدەگرین و دەرمانی داواکراوی بەکارهێنەرەکە دەگەیەنین لە کاتی خۆیدا لە ڕێی ئۆتۆمبێلەکانمانەوە.

 بەکارهێنەرەکە ئەتوانێ چاودێری دەرمانەکەی بکات لە ئامادەکردنەوە بۆ پێچانەوە و گەیاندن. بۆ بەڕێوبەرایەتی دەرمانخانە و کۆگای دەرمان لەگەڵ ئێمە ڕێکدەکەون؟ 
کاتێ بەڕێوبەری دەرمانخانە یان کۆگای دەرمان بڕیاردەدات لەگەڵ ئێمە ڕێکبکەوێ، جۆرێکی تازەی کڕیار زیاد ئەکات بۆ کڕیارەکانی. ئەم کڕیارە بەڕێگایەکی تازەدا دێت 

بۆ خزمەتگوزاری دەرمانی ئێس کەی تەکسی کە هیچ ڕیکالمێکی پێوەیست نییە، تەکسی ساوز کوردستان خۆی ئاگاداری ئەبێت.
 و ئۆتۆمبێلەکانمان لە ئامادەباشیا دەبن بۆ ئەوەی شەو و ڕۆژ گەیاندن بکەن لە سلێمانی.

 ئێمە سەربەخۆیانە بەرپرسین لە گەیاندنی خواردنەکە و هاوبەشیکردن لە زیادکردنی داهات
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بۆ ڕیکالم لە ئێس کەی تەکسی بکەین؟

ریکالم

سەرەڕای کارەکەمان کە دابینکردنی خزمەتگوزاری تەکسییە بۆ سەرنشینەکانمان، دوو بریکاری – جۆرەکانی پەیوەندی بازاڕدرووستکەر’مان درووستکردووە بۆ 
هێنانەدی داواکاری ڕیکالم، لە ڕێی ڕیکالمکردن بە تەکسییەوە.

 هەر دانەیەکیان تەرکیز ئەخاتە سەر بەدیهێنانی کۆمەڵێکئامانجی ڕیکالم کردن لە ڕێی تەکسییەوە، کە تەرکیز ئەخاتە سەر یەکێکلەم سێ ئامانجە کورت مەودایەی 
خوارەوە:

بینەر: بینەرێکی زۆر فراوان ئەکاتە ئامانج چونکە تەکسییەکانمان شەو و ڕۆژ لە کاردان کە ئەتوانن زانیاری ڕاستەوخۆ لە کۆتا ئۆفەرەکانەوە لە 	 
بازاڕدرووەستکەرەکەوە وەربگرن لە کاتی گەشتەکاندا

کردار: بازاردرووستکەرەکە ڕیکالمی مۆبایلی پێئەگات کە بە بەردەوامی باڵوکراوەتەوە بە ناو شاردا، لەبەرئەوەی مەودای دووری تێپەڕبوونی هەر 	 
ئۆتۆمبێلێکنزیکەی هەشتاو پێنج بۆ سەد و سی کیلۆمەترە لە ڕۆژێکدا، کە هەلێکئەدات بە ڕیکالمەکە ک بگات بە گروپی ئامانجکراو. ڕیکالمی بەردەوام ڕێگایەکی 

زۆر کاریگەر و باڵوەبووی ڕیکالمە
دامەزراندی ڕێگایەکی نوێی ڕیکالم: ڕیکالم تەکسی شێوەیەکی تازەی ڕیکالمە لە سلێمانی کە سەرنجی بۆ الی خۆی ڕاکێشاوە، جیاواز لە ڕێگا کۆنە 	 

بەکارهێنراوەکان

ئێس کەی تەکسی گەورەترین کۆمپانیای تەکسییە لە سلێمانی، حکومەتی کوردستان – عێراق، کە لە ئێستادا وێنەیەکی ئەرێنی هەیە لە بازاڕدا.
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8

1.1

200 250

1500 | 10

بێ هاوتا، دیار، بینراو، گەشتن

بە الیەنی کەمەوە هەر تەکسیەک 8 
کاتژمێر کاردەکات

بە الیەنی کەمەوە هەر تەکسیەک 
ڕۆژانە 200 بۆ 250 کم گەشت دەکات

کۆی گشتی بینەر بۆ یەک مانگ 1.1 
ملیۆن کەس ئەبێت

ژمارەی بینراو 1500 بینەرە بۆ هەر 
10 کیلۆمەترێک لە ناو شاردا بۆ هەر 

تەکسییەک

کاتژمێر کم

کم ملیۆن/مانگ
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1- ڕیکالمەکە وەک پۆستەر دەرئەکەوێ ماوە ماوە لەگەڵ ڕیزێک پۆست کە لەسەر شاشەی سەرەکی دەرئەکەوێ الی سەرنشینەکانمان.

2-لەناو تەکسی لەڕێی هەڵگرەکانی نامیلکە
لە ناو هەموو تەکسییەکی ئێس کەی تەکسی دوو نامیلکە هەڵگر هەیە کە پشتی کوشنەکانی تەکسییەکانەوە دانراوە، کە ڕێگا بە سەرنشین ئەدات بە ڕوونی 	 

بیبینێ.
هەر هەڵگرێک قەبارەی ئەی 4ە و بریکارەکانمان ئەتوانن ڕیکالمەکانیان دابنێن لەسەر ئەم شاشانە بە لکاندنی نامیلکەکان بە هەڵگرەکانەوە	 
کۆمپانیای بازاڕدرووستکەر ئەتوانێ ڕیکالمەکە بگۆڕێ یەک جار بۆ هەر مانگێک و بێ بەرامبەر. و پۆستکردنی ناوڕۆکی جیاواز	 

3-ڕیکالمکردن لەسەر هەر هەڵگرێکی نامیلکە. لە دەرەوەی تەکسییەکە بە بەکارهێنانی لەزگە لەسەر الشەی ئۆتۆمبێلەکە
خاوەن ڕیکالمەکە ئەتوانێ لەزگە بە قابارەی جیاواز و شوێنی جیاواز لە الشەی ئۆتۆمبێلەکە دابنێ.

لەزگەی 60 بە 60 سم لەسەر دەرگای التەنیشتی ئۆتۆمبێل	 
لەزگەی 20 بە 60 سم لەسەر دواوە و پێشەوەی ئۆتۆمبێلەکە	 

جۆرەکانی ڕیکالم لەگەڵ ئێمە
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ئەرکی ئێس کەی تەکسی دابینکردنی خزمەتگوزاری تەکسییە بە پۆلێنی یەکەم لە هەمانکاتدا کەمکردنەوەی دەردراوی کاربۆنییە. بنەما بنیادراوەکانی دابینکردنی 
پشتپێبەستنێکی زۆر، خزمەتگوزاری سەرنشینی نایاب، نرخی پێشبڕکێدار، و هۆشداری ژینگەیی هێشتا هەن وەک چۆن هەبوون.

لەگەڵ سیستەمی ئۆتۆماتیکی پەیوەندی و ستافی ئۆفیسی زۆر بەتوانا، ئەتوانین دڵنیایی شۆفێرەکانمان بکەین کە لەشوێن و کاتی خۆیا ئامادەن، هەرکاتێک 
هەڵگرتنی سەرنشینێک هەبوو لە هەر شوێنێکی سلێمانی یا دابەزین لە هەر شوێنێک، ئێمە لێرەین بە شەو و ڕۆژ.

لەگەڵ ئەپلیکەیشنی بێبەرامبەر کە ڕێگات پێدەدا جۆری تەکسییەکە هەڵبژێری، ڕەگەزی شۆفێر، چاودێریکردنی گەشتەکەت و ئاگادارکردنەوەی شۆفێرەکە، چاوەڕێی 
چیت. ئەپڵیکەیشنەکە دابەزێنە لە گۆگڵ پلەی یان ئەپ ستۆر.

بەڵێنی ئێمە بە سەرنشینان
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+964 (0) 53 5753 
+964 (0) 770 888 4444 
info@sk-taxi.com

Shary Daik, SK Building
3  Floor, Goizha Road Slemani, KRG , IRAQ
www.sk-taxi.com


