


Siden grundlæggelsen i 1983 har Terndrup Taxa & 
Turistbusser løbende udvidet vognparken med et 
bredt udvalg af køretøjer, samt øget væksten, så 
vi i dag er en af landets førende inden for person-
transport. 

Med mere end 220 enheder på hjul og omkring 
230 kompetente medarbejdere fordelt på ho-
vedkontoret i Terndrup og afdelingerne i Viborg, 
Struer/Lemvig og snart Randers, kan vi med ga-
ranti finde en god løsning til dig og sørge for sik-
ker transport, uanset om du har bevov for kørsel 
til privat brug eller i erhvervssammenhæng.

Du skal have en positiv oplevelse, når du vælger Tern-
drup Taxa & Turistbusser, og det får du, fordi vi med en 
topmoderne vognpark og et stort hold af dygtige med-
arbejdere sørger for, at du får den bedste betjening. Har 
du brug for at få bilen på værksted, kan vores dygtige 
mekanikere i Terndrup og Viborg trygt få dig på vejene 
igen.

... at Terndrup Taxa & Turistbusser i 2023 
kan fejre 40 års firmajubilæum? Det var Erik 
Thygesen, som grundlagde firmaet i 1983, 
inden Maybritt og Kenny, i forbindelse med 
et generationsskifte, overtog driften i 2001.

Vidste du ...

Sikker transport



Som samarbejdspartner på brændstof og smøremidler til 
Terndrup Taxa & Turistbusser bidrager vi til, at de kan yde deres bedste 

– skal vi også være din samarbejdspartner?

Thomas Klitgaard
Account Manager
Telefon: 2163 5901

Turistbusser: 
Vi kører udelukkende i moderne og veludstyrede turist-
busser, som trygt kan transportere dig og dine venner, 
familie eller kollegaer til jeres destination. Busserne er 
udstyret med toilet, kaffemaskine, køleskab, klimaan-
læg, m.m.

Dobbeltdækkerbusser:
De store dobbeltdækkerbusser er oplagte til transport 
af mange personer til rejser i ind- og udland. Vi har gen-
nem årene transporteret mange ferieglade danskere på 
skiferie og til sydens varme solstråler.

Minibusser:
Vores minibusser har plads til 18 personer. Busserne 
findes både med og uden lift og er især gode til mindre 
gruppeudflugter. 

VIP-busser:
For ekstra luksus, skal I leje en af vores VIP-busser. Her 
er plads til 32 personer og god plads med lækre sæder 
og gode borde. 

Taxaer:
I taxa kommer I hurtigt fra A til B. Vi kan have op til 8 
personer med i vores taxaer, og turen kan tilrettelægges 
efter dit behov. Skal I stoppe flere steder på turen, så 
løser vi også det. 

Vi har desuden specialiseret os i befordring af handi-
cappede eller bevægelseshæmmede personer, og kan 
tilbyde kørsel i liftbusser, anvendelse af trappetjenere, 
som kan være til gavn, såfremt der er brug for hjælp 
med at komme op eller ned ad trapper. 

Alle former for 
transport



 

 

 

 

  Tlf.: 41 31 78 00   dklifte@dklifte.dk   www.dklifte.dk

NYHED: 3 års garanti på hydraulik-cylindere på nye DK Lifte købt i 2021

Udvendig DK lift i høj kvalitet til 
minibusser og varerbiler

Vi sætter en ære i at transportere vores kunder sikkert 
fra A til B, uanset turens længde. Hos os er kunden i 
fokus, og vi hjælper med planlægning og valg af den 
rette transportform. Samtidig påtager vi os det stolte 
ansvar for både sikkerhed, tidsplan og overholdelse af 
miljøkrav, så du blot skal sætte dig godt til rette i det 
bløde sæde.

Alle vores dygtige chauffører har naturligvis gennemført 
førstehjælps- og BAB-kurser. 

Udadtil er vi en stor virksomhed, men når du 
ringer, er du vores førsteprioritet.

I alle vores afdelinger sætter vi en stor ære i 
punktlighed, stor valgfrihed og et højt serviceni-
veau, og det vil glæde os til at være med til at løse 
jeres næste kørselsbehov.  

• Turistkørsel i ind- og udland 

• Kørsel med minibusser med op til 18 
personer 

• Periferikørsel, herunder specialkørsel 
og fokus på særlige behov 

• Taxakørsel 

Vores kerneydelser:

Transport til tiden



Besøg vores nyrenoverede værksted, hvor perso-
nalet er klar til at tage imod. Værkstedshallen har 
fået nyt tag med ovenlysvinduer, nyt epoxygulv 
og to ekstra rulleporte, så busserne nemt kan 
komme ind på værkstedet. Alt i alt en moderne 
og tidssvarende arbejdsplads, hvor vores dygtige 

autoriserende mekanikere servicerer alle former for kø-
retøjer – fra store busser til privatbiler og motorcykler. 

Vores mekanikere er også certificeret til at håndtere 
forsikringsskader.

... at vi i 2021 var nummer 3 på Top 20-
listen over de største virksomheder inden 
for persontransport?

... at firmaets vækst er blevet belønnet med 
Dagbladet Børsens Gazellepris i 2007, 
2009, 2010, 2011 og 2017?

Vidste du ...

Højt serviceniveau 
– også på vores nyrenoverede værksted



• 
xx

xx
 •

 w
w

w
.js

d
an

m
ar

k.
d

k
 

 Trappetjeneren ApS  

TRANSPORT MED OMTANKE
– DEN SIKRE LØSNING 

Tlf.: 31 72 85 00 
mail@trappetjeneren.dk 

www.trappetjeneren.dk

Trappetjeneren ApS er eksklusivt godkendt som eneforhandler i 
Danmark af trappemaskiner fra Sunwa og Antano Group, og til 
varetagelse af service, reparation, afprøvning, demonstration, og 
uddannelse af brugere.

Hos os finder du et firma som sætter sikkerhed i højsædet, og 
som også er aut. service og reparations-værksted.

SA-S 150 kg

SA-3 160 kg

Hovedkontoret
     + 98 33 58 00
Industrivej 4
9575 Terndrup 
info@terndruptaxa.dk
www.terndruptaxa.dk

Afdeling Viborg – henvendelser vedrørende Viborg og omegn:
     + 96 86 40 22
viborg@terndruptaxa.dk

Afdeling Struer - henvendelser vedrørende Struer/Lemvig området:
     + 51 22 56 25

Afdeling Randers – åbner 1. oktober 2021


