Taxi overalt – alltid!

Dit du vil
06565 er en døgnbemannet driftssentral for drosjene i Lillehammer, Hafjell, Øyer
og Tretten. Drosjene utfører persontransport utenfor rute, samt v
 aretaxioppdrag.
Våre totalt 35 biler kjøres av rundt 100 profesjonelle sjåfører, og våre bileiere har
løyve for kjøring i Lillehammer og i hele Oppland fylke.
06565 er alltid tilgjengelig for transportoppdrag når du har
behov for det. I tillegg til tradisjonelle taxiturer tilbyr vi
både sightseeing, pasientreiser og budbiltjenester. Bilene kan
bestilles direkte eller forhåndsbestilles. Kontakt 06565, og
våre serviceinnstilte og dyktige sjåfører henter deg på valgt
adresse til riktig tid, for å kjøre deg trygt og komfortabelt dit
du skal.

Ring oss for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasienttransport
Skole- og barnehageturer
TT-transport
Kjøring til dagsenter for kommunene
Sightseeing – med sjåføren som guide
Konsertturer
Bryllupskjøring
Charterturer for inntil 16 personer
Kjøring til og fra restauranter, utesteder etc.
Varetaxi / budbiltjenester

Last ned app

iPhone

Android

06565-appen
Last ned den nye 06565-appen for direkte
bestilling av transporttjenester i Oppland. I appen
finner du et kart som viser drosjens plassering, 
slik at du kan følge med på når den kommer.
Appen er gratis å laste ned, og gratis å bruke.
Bestill taxi raskt og enkelt med 06565-appen!

Bosch Car Service
– service på alle biler i alle aldre
Vi i Bosch Car Service yter full service på alle biler. Alt
arbeid utføres av velutdannede mekanikere som anvender
Bosch kvalitetsreservedeler og avansert testutstyr til
diagnostisering på bilens elektronikk.
Nybilgarantien beholdes ved service hos Bosch Car
Service.

Industrigata 37b • 2626 Lillehammer
Tlf: 61 27 97 97 • www.fyksen.no
besøk oss på facebook/fyksenlillehammer

Taxi overalt – alltid!

Lillehammer Taxisentral AS
Oskar Skoglys veg 2
2619 Lillehammer
booking@06565.no

www.06565.no
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