


Aplikácia HOPIN vznikla ako prvá a najobľúbenejšia taxi aplikácia na

Slovensku. Dnes môžete s HOPIN aplikáciou cestovať jednoduchšie

vďaka pridaným funkciám. Online si objednáte taxík, komfortnú

limuzínu a pozriete si aktuálnu polohu MHD či grafikon a cestovný

poriadok.

Do dnešného dňa sme realizovali 10 000 000+ objednávok.

Najobľúbenejšia dopravná aplikácia na Slovensku, ktorú si stiahlo už 700

000+ používateľov, je dostupná pre smartfóny s operačným systémom

Android, iOS a Huawei smartfóny. HOPIN aplikáciu môžete používať v

Bratislave, Košiciach, Martine, Prievidzi, Humennom a čoskoro aj v

ďalších slovenských mestách. Dostupná je aj v zahraničí.





Spoločnosť HOPIN prináša v rámci svojich služieb aj biznis jazdy, ktoré

sú hradené faktúrou, prípadne predplateným kreditom.

S biznis jazdami od HOPINu majú klienti množstvo „firemných áut“

k dispozícii vo svojom mobile cez aplikáciu alebo cez prehliadač

prostredníctvom webovej aplikácie.

Získate maximálnu kontrolu nákladov, nad svojimi zamestnancami a

získate skvelý prehľad o jazdách taxíkmi.

Svoje konto jednoducho spravujú cez webové administratívne rozhranie.



Jednotlivci/živnostníci, ktorí si môžu vytvoriť firemný 

účet a chcú platiť na faktúru. 

Menšie firmy, ktorým sa neoplatia firemné autá.

Veľké firmy s veľkým počtom zamestnancov, ktorí ušetria 

za firemné vozidlá. 

HOPIN dokáže svoje služby prispôsobiť na mieru a 

podľa požiadaviek konkrétneho klienta.



Za jazdy klient nemusí platiť v taxíku a tak nie je potrebné, aby mal

pri sebe hotovosť. Jazdy sa hradia mesačne na faktúru alebo je

možné si dopredu predplatiť kredit, z ktorého klient čerpá

prostriedky na jazdy. Všetko prebieha elektronicky a jednoducho.

Vďaka aplikácii nie sú potrební dispečeri, taxikári prijímajú

objednávky priamo prostredníctvom HOPIN aplikácie, preto je

služba dostupná kedykoľvek bez obmedzenia.



Taxík si objednáte cez
aplikáciu v smartfóne.

Taxíky sú dostupné
kedykoľvek a kdekoľvek. 

Klient vopred vidí, ako sa k 
nemu taxík blíži, aký vodič a 
aké vozidlo pre neho príde.

Jedna faktúra mesačne za 
celú firmu, nie je potrebná 

hotovosť.

Svoj účet spravujete cez 
jednoduchý webový portál.

Získate detailný prehľad 
jázd (kto, kedy, kam a za 

koľko sa odviezol).

Stanovíte si vlastné 
obmedzenia a pravidlá 

firemných jázd. 

Ponúkame i riešenia na 
mieru, nastavenie systému 

podľa individuálnych 
požiadaviek.



1) Klient si vytvorí firemné konto.

2) Pridá zamestnancov a zvolené osoby, aby mohli využívať firemné jazdy. Všetko, čo potrebuje, klient

nastavuje vo webovom portáli.

3) Zamestnanci a zvolené osoby sa prihlásia do mobilnej aplikácie/webovej aplikácie pod svojim

firemným kontom a môžu využívať biznis jazdy.

4) Taxíky si potom objednávajú cez mobilnú/webovú aplikáciu a vozia sa podľa potreby.

5) Na záver mesiaca príde klientovi faktúra za všetky jazdy so súhrnným prehľadom jázd.



a ) Webová aplikácia

Po prihlásení sa do profilu v rámci webového 

prehliadača je možné objednať firemný taxík. 

Takúto možnosť využívajú predovšetkým asistentky a 

recepčné, aby objednali taxík pre 

zamestnancov/partnerov/klientov. 

Zákazník na konci jazdy neplatí, jazda je účtovaná na 

faktúru na prihlásené firemné konto. 



b) HOPIN aplikácia

HOPIN BIZNIS jazdy môžu zamestnanci využiť po prihlásení sa 

do svojho konta v aplikácii. 

K firemnému kontu majú prístup iba tí zamestnanci, ktorí boli 

pridaní v rámci firemného portálu, aby mohli využívať firemné 

jazdy. 

Zamestnanci sa môžu prepínať medzi firemným a súkromným 

kontom. 

Objednávanie cez aplikáciu využívajú najmä zamestnanci, ktorí 

poterbujú často jazdiť po meste a vozia sa na stretnutia. 



Umožňuje klientovi nastavovať fungovanie biznis jázd. 

Pridáva/odoberá osoby, ktoré môžu využívať biznis jazdy. 

Pridáva im povolenia alebo obmedzenia na využívanie biznis 

jázd (v akom čase ich môžu využívať, v rámci akého projektu, za 

akú sumu). 

V systéme klient zároveň vidí detailný prehľad jázd, ktorý si môže 

aj exportovať. 

V časti faktúry má klient k dispozícii všetky faktúry, ktoré mu 

systém generuje za využívanie jázd. 



HOPIN aplikácia zároveň ponúka viaceré možnosti špeciálnych funkcií.

Aplikácia umožňuje objednanie taxíka na konkrétny čas.

V prípade potreby sa môžu objednávky párovať a tak sa zefektívniť

(v prípade veľkej firmy s veľkým počtom zamestnancov).

Každý vodič má vlastné hodnotenie od zákazníkov vďaka tzv.

reputačnému systému – po každej jazde sú zákazníci vyzvaní na

hodnotenie vodiča.

Aplikácia môže byť nastavená tak, aby ponúkala dva typy služieb –

ekonomickejšiu (lacnejšiu) a komfortnejšiu (drahšiu).

Firmy si môžu nastaviť obmedzenia na jazdy podľa hodnotení vodičov a

triedy/kvality áut.
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