Liftago i nadále přepravuje osoby a zboží. Nově spouští možnost
urgentních nákupů i s doručením
Praha, 16. března 2020 – 15. března přijala vláda ČR usnesení, které mimo jiné
omezuje provoz některých taxi služeb. Toto usnesení se však netýká taxi služeb, které
mají licenci pro přepravu osob. Liftago je tak i nadále k dispozici pro každého, kdo
potřebuje osobní přepravu, doručení zásilky a nově také zařízení urgentního nákupu
řidičem s doručením bezkontaktně až ke dveřím.
„V návaznosti na nová nařízení vlády týkající se omezení provozu nelicencovaných taxi
služeb bychom rádi informovali veřejnost, že i nadále mohou využívat služeb Liftaga hned
pro několik základních potřeb. Apelujeme však na zákazníky, aby dodržovali nejen potřebnou
hygienickou prevenci, ale také nařízení vlády. To omezuje pohyb osob na několik vyjímek,
včetně cesty do zaměstnání nebo za neodkladnými záležitostmi. Zákazníky mimo jiné
prosíme, aby si sedali výhradně na zadní sedadla vozu, nikoliv k řidiči, abychom
minimalizovali riziko přenosu nákazy. Kromě přepravy taxi je možné využít Liftaga k převozu
zásilek nebo realizaci urgentního nákupu,“ říká Ondřej Krátký, ředitel Liftaga. Kromě toho
jsou řidiči instruování, ať pomocí vhodných prostředků častěji otírají kliky a madla nebo jiná
místa, se kterými lidé přicházejí do styku.
Zejména posílání zásilek může nyní přijít vhod také k zaslání věcí z kanceláře domů, aby lidé
nemuseli zbytečně cestovat MHD.
Řidiči Liftaga udělají i urgentní nákup potravin nebo zboží z lékárny
Lidé nově mohou využít i službu malého nákupu, kterou Liftago právě spustilo přímo v
aplikaci.. V praxi to funguje tak, že vám řidič Liftaga dojede do obchodu, lékárny nebo
drogerie a nakoupí seznam věcí, které akutně potřebujete a doručí vám je přímo domů.
Celková cena samotného nákupu a dopravy se automaticky odečte z platební karty zadané
v aplikaci. „Jde nám o to, aby řidič nepřišel do kontaktu s prostředím nebo lidmi, kteří mohli
být vystaveni jakékoli nákaze. Proto prosíme lidi, kteří jsou v karanténě, aby předem o této
skutečnosti informovali řidiče a domluvili se s ním na vhodném způsobu předání,“ doplňuje
Ondřej Krátký.
Nákup je možné objednat i pro někoho jiného. Služba je dostupná v Praze, Brně, Ostravě,
Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci,, Plzni,, Ústí nad Labem a Zlíně. Jedná se o první
verzi služby, tak aby ji mohli okamžitě využít všichni, co potřebují. Více informací a tipy k
jejímu použití najdou zájemci na: https://www.liftago.cz/nakup/
O Liftagu:
Liftago je česká firma, kterou v roce 2012 založili s myšlenkami o autonomním řízení
a budoucnosti městské mobility Martin Hausenblas, Juraj Atlas a Ondřej Krátký. Zprvu se
firma zaobírala pouze taxi dopravou. Jako jediná na trhu nabídla zákazníkovi možnost

výběru z nabídek profesionálních taxikářů podle hodnocení řidiče, času příjezdu, typu vozu a
odhadu ceny. Naopak každý řidič jezdící pro Liftago si vždy sám určoval, kterou zakázku
vezme. Liftago je v současnosti nejlépe hodnocenou aplikací svého druhu na světě na
Google Play i App Store.
Dalším logickým krokem bylo maximální využití kapacit stávajících řidičů. Proto se Liftago
v současné době soustředí na vývoj vlastního systému, který umí nejen taxi řidičům, ale
všem komerčním řidičům ve městě nabízet zakázky z různých odvětví (od rozvozu lidí po
zásilky) a využít tak maximálně jejich stávající kapacitu bez nutnosti do města přidávat další
řidiče a jen město zahlcovat. Díky tomu Liftago pomáhá vytvářet plynulejší a efektivnější
dopravu ve městě.
Kontakt pro média:
media@liftago.com

