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Kovasen huippusuosittu FixuTaxi aloittaa tänään Oulussa –
lentokentältä matkustaa keskustaan edullisesti 27 euroa 
 
Suomen johtavan henkilökuljetusyritys Kovasen FixuTaxi-palvelu tuo tänään edulliset 
taksikyydit saataville Ouluun. Kesäkuussa pääkaupunkiseudulle lanseeratun FixuTaxin 
tilausapplikaatiolla jo yli 30 000 käyttäjää, ja sen ajossa on pääkaupunkiseudulla noin sata 
autoa. FixuTaxi aloittaa Oulussa yli 20 autolla, mikä on merkittävä osa noin 300 taksia 
kattavasta paikallisesta markkinasta. 
 

Kesäkuussa pääkaupunkiseudulla lanseerattu FixuTaxi-taksipalvelu aloittaa Oulussa tänään 24. 
elokuuta. FixuTaxi on edullinen taksipalvelu, sillä sen hinnoittelu ei riipu matkustajien määrästä, ja 
autojen aloitusmaksu on aina puolet keskimääräistä edullisempi. FixuTaxi-mobiilisovelluksella tilattu 
taksikyyti Oulun lentokentän ja keskustan välillä kustantaa tästä päivästä lähtien 27 euroa.  
 
”On hienoa, että pääsemme tarjoamaan Oulun seudun asukkaille toivottuja, edullisempia 
taksimatkoja. Tavoitteenamme on arkipäiväistää suomalaisten taksinkäyttöä tarjoamalla edullisen ja 
kätevän tavan liikkua taksilla. FixuTaxin suosio pääkaupunkiseudulla on ylittänyt odotuksemme ja 
uskomme palvelun menestyvän myös Oulussa”, kertoo Kovasen toimitusjohtaja Topi Simola. 
 
Oulun taksimarkkinoilla toimii noin 300 autoa, ja markkinan suuruus on noin 30 miljoonaa euroa. 
FixuTaxi aloittaa yli 20 autolla pyrkimyksenään saada ajoon ensi vuoden aikana yhteensä noin 70 
autoa. FixuTaxin Oulun kumppanina toimii paikallinen taksiyritys Taxi Virpi, jonka kuljettajat tulevat 
ajamaan FixuTaxi-kyytejä. 
 
”FixuTaxi on meistä mahtava konsepti, joten on ilo olla tuomassa sitä Ouluun. Uusi palvelu tuo Ouluun 
toivottujen edullisten taksikyytien lisäksi myös lisää työpaikkoja, ja olemmekin aloittaneet isot 
rekrytoinnit uusien kuljettajien löytämiseksi”, kertoo Taxi Virpin toimitusjohtaja Miikka Virpi. 
 
Suurelle hintatietoisten joukolle suunnattu FixuTaxi on laajentanut Kovasen palvelutarjontaa. Palvelu 
on menestynyt odotettua paremmin: kesäkuussa pääkaupunkiseudulle lanseeratulla 
tilausapplikaatiolla on ollut ensimmäisen kahden kuukauden aikana jo yli 30 000 käyttäjää. Myös 
Kovanen on myös säilyttänyt asemansa laatutietoisten asiakkaiden kumppanina uuden taksilain 
astuttua voimaan. Molempia palveluja yhdistävät tinkimätön asiakaspalvelu, modernit 
tilausmahdollisuudet ja turvalliset autot. 
 
FixuTaxin voi tilata tästä päivästä alkaen myös Oulussa mobiilisovelluksella tai soittamalla numeroon 
01006060. Kyytiin voi hypätä myös tuttuun tyyliin joko taksitolpalta tai kadulta. 
 
Lisätietoja: 
Topi Simola, toimitusjohtaja, Kovanen ja Cabonline Finland, p. 040 862 1431 
 
Kovanen Yhtiöt Oy on Suomen suurin täyden palvelun henkilökuljetusyritys, joka lanseerasi alkuvuodesta rinnalleen 
uuden FixuTaxin. Kovanen tarjoaa laadukkaan kuljetuksen niin yksittäisen henkilön kuin isoimmankin ryhmän erilaisiin 
kuljetustarpeisiin taksipalvelusta tilausajoihin.  
 
Kovasen ja sen FixuTaxin omistaa pohjoismaiden johtavan Cabonline-konsernin tytäryhtiö, taksiyhtiö Cabonline Finland 



Oy. Yhtiöillä on yhteensä yli 40 vuoden vankka kokemus taksialasta ja rautaisesta asiakaspalvelusta. 
Pääkaupunkiseudun alueella työskentelee noin 700 alan ammattilaista. 


