Warszawa, 8.04.2020 r.

Szanowni Państwo,
W trosce o wspólne bezpieczeństwo zgodnie z zaleceniami GIS przypominamy o ograniczonym
do minimum dostępie do Biur Spółki.
Celem zapewnienia ciągłości pracy wszystkich działów MPT przy równoczesnym zachowaniu
bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy o kontakty drogą telefoniczną lub e-mailową.
Dział Rozliczeń Kierowców (czynny w godzinach 7:00 – 15:00)
- wszelkie pytania dotyczące rozliczeń prosimy zgłaszać e-mailowo: rozliczenia@taximpt.pl
oraz pod numer tel. 22 572 82 24
W celu usprawnienia rozliczeń prosimy o sukcesywne rozliczanie transakcji bezgotówkowych
•
•

•

bezgotówki można deponować we wrzutni od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 22:00
w miarę możliwości prosimy o przesyłanie czytelnych skanów/zdjęć dokumentów
bezgotówkowych na e-mail: rozliczenia@taximpt.pl w tytule wiadomości podając swój
numer radiowy
w wiadomości e-mail / na kopercie z dokumentami rozliczeniowymi prosimy zamieścić
informację dot. wykonania przelewu.

Dział Obsługi Kierowców (czynny w godzinach 7:00 – 15:00)
- wszelkie pytania dotyczące spraw w zakresie współpracy oraz obsługi administracyjnej
kierowców prosimy zgłaszać e-mailowo: bok@taximpt.pl oraz pod numerami tel. 22 572 81
42, 608 599 574, Inspektor: 785 919 117;
Wrzutnia (czynna w godzinach 6:00 – 22:00)
- kontakt telefoniczny celem umówienia na ozonowanie pojazdu: 22 572 81 02

www.taximpt.pl

Biuro Informatyki (czynne w godzinach 7:00 – 15:00)
- wszelkie pytania dotyczące spraw informatycznych, łączności prosimy zgłaszać pod
numerami telefonów 22 572 82 03 oraz na adres e-mail: informatyka@taximpt.pl
Kontakty do innych Biur/Działów podane są na stronie internetowej Spółki: www.taximpt.pl
Informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby współpraca z Państwem przebiegała w tym
specyficznym czasie bez zakłóceń, a każda zgłoszona sprawa w jak najszybszym czasie została
rozwiązana.
Z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne prosimy o indywidualne zgłaszanie do Spółki
tylko w uzasadnionych sytuacjach po uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania.
Zdajemy sobie sprawę, że czasowo wprowadzone zmiany mogą stanowić dla Państwa
utrudnienie, ale działania te stanowią realizację zaleceń wydawanych przez służby państwowe
i są podejmowane w celu ochrony zdrowia.
Dziękujemy Państwu za zrozumienie
Zarząd MPT
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