
➜  I Sverige råder fri prissättning och priserna  
kan variera kraftigt. Det är kundens ansvar  
att kontrollera priserna på förhand.

➜  Kontrollera priset på den gula dekalen,  
som oftast sitter på bakdörrarnas rutor,  
innan du stiger in i bilen.

➜  Priset som anges på den gula dekalen  
är baserat på en resa på 10 km som tar  
15 minuter.

➜  Tar du en taxi vid en taxistation behöver  
du inte ta första taxibil i kön utan är fri att  
välja taxibolag.

➜  Priset som anges på taxametern är i  
svenska kronor. Begär alltid taxameterkvitto  
när du betalar resan.

*Transportstyrelsens undersökning om prissättning september 2022.

Välj taxi  
med omsorg

Titta efter denna  
prisdekal som ska  
sitta väl synlig  
på fordonets utsida
Jämför priserna som står i stora 
siffror, dvs det högsta jämför
priset i respektive fordon. 

Prisspannet för högsta jämförpris 
i Stockholm 324 – 499kr*

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare.

Alla dagar kl 09.00-19.00
352 kr

375 krAlla dagar kl 19.00-09.00, samt 

kl 15.00 dag före helgdag och 

dag före midsommarafton, 

julafton och nyårsafton till kl 

09.00 nästkommande dag.

375 kr

I samarbete:



➜  Sweden does not regulate prices;  
they may vary greatly. It is the customer’s  
responsibility to check prices beforehand.

➜  Check the price on the yellow label,  
which is usually on the rear door window,  
before entering the vehicle.

➜  The price on the yellow label is based  
on a 10 km, 15minute journey.

➜  When taking a taxi at a taxi station,  
you do not need to take the first vehicle in line  
– you are free to select any taxi company.

➜  The price indicated on the taximeter is  
in Swedish kronor. Always ask for a taximeter 
receipt when paying for the journey.

*The Swedish Transport Agency’s survey on pricing September 2022.

Choose a  
taxi carefully

Look for the price 
sticker that should be 
prominently displayed 
on the outside  
of the vehicle.
Compare the prices given in large 
numbers, i.e., the highest unit price 
of each vehicle. 

The price range for the highest 
comparative price in Stockholm 
SEK 324 – 499*

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än 4 passagerare.

Alla dagar kl 09.00-19.00
352 kr

375 krAlla dagar kl 19.00-09.00, samt 

kl 15.00 dag före helgdag och 

dag före midsommarafton, 

julafton och nyårsafton till kl 

09.00 nästkommande dag.

375 kr

In cooperation:


