GÆLDENDE FRA JANUAR 2014

FLEXTUR
VI HENTER DIG
HVOR DU ER

HVAD ER FLEXTUR ?
FLEXTUR er en særlig form for kollektiv trafik – et fleksibelt supplement til busserne. Der er ingen faste stoppesteder og køreplaner. Du kører i mindre vogne og
sammen med andre passagerer ligesom i bus og tog.
Du kan bruge FLEXTUR alle ugens dage fra kl. 06-24 til
fx besøg, indkøb og fritidsinteresser. Du bliver kørt fra
dør til dør.
Mange kommuner har indgået aftaler, så du kan rejse
med FLEXTUR fra én kommune til nabokommunerne.
Hvordan foregår det?
Når du bestiller, finder FLEXTRAFIK en vogn, der kan
komme så tæt som muligt på det tidspunkt, du ønsker.
Det bliver højst 15 minutter før og senest 45 minutter
senere end dit ønske. Du får med det samme besked
om, hvornår vognen kan være hos dig.
Du skal holde dig klar fra 5 minutter før til 15 minutter
efter det aftalte tidspunkt, fordi trafikken kan gøre,
at vognen kommer lidt hurtigere frem eller bliver lidt
forsinket.
Når du skal være fremme til en bestemt tid
Fx for at nå et tog eller til frisøren, skal du oplyse,
hvornår du senest skal være fremme.
Du må være forberedt på at blive afleveret før tiden,
men det bliver højst 30 minutter før. Du får med det
samme besked om, hvornår du bliver hentet.

ET EKSEMPEL
Du vil hentes kl. 14.00.
Vi kigger efter vogne
i tidsrummet 13.45 til
14.45, og vi finder en
vogn, der kan være hos
dig, fx kl. 14.15.

Hvad koster det?
Din vogn kører måske en omvej for at hente eller bringe
andre passagerer, men du betaler kun for din tur den
direkte vej.
Ringkøbing-Skjern

Hedensted

Billund

Vejle

Varde

Fredericia

Vejen
Fanø

Kolding

Esbjerg

Haderslev

Tønder
Aabenraa
Sønderborg

Minimum 35 kr. pr. tur. Ved rejser over 10 km betales
3,50 kr. pr. efterfølgende km.*
Minimum 35 kr. pr. tur. Ved rejser over 7 km betales 5 kr.
pr. efterfølgende km.*
Denne takst gælder også, hvis der køres over grænsen
til de kommuner i Region Midt, der har aftale herom.**
Minimum 70 kr. pr. tur. Ved rejser over 5 km betales 14 kr.
pr. efterfølgende km. Du kan ikke køre med FLEXTUR ind
i og ud fra disse kommuner.*
Du kan ikke køre med FLEXTUR ind i og ud fra disse
kommuner.
* Op til 3 personer kan rejse med til 50% af prisen
**Op til 3 personer kan rejse med til 75% af prisen
I Kolding Kommune gælder en særlig introduktionspris
til og med d. 14. maj 2014.

Ændringer/opdateringer vil fremgå af
www.sydtrafik.dk/flextrafik/flextur

Bestil senest 2 timer før på:
Tlf. 76 608 608 – tast 1 alle dage kl. 08-20
eller
www.turbestilling.dk/st, hvis du er oprettet
som FLEXTUR-kunde. Du kan bestille kundenummer
og pinkode på www.sydtrafik.dk/flextrafik
Når du bestiller skal du oplyse:
• Navn og mobilnummer/telefonnummer
• Start- og slutadresse for din tur
• Det tidspunkt du vil hentes på eller være fremme på
• Om du skal have bagage med (højst 11 kg)
• Om du medbringer hjælpemidler eller sidder i kørestol
• Antal personer på turen (højst 4 personer pr. tur)
• Hvis du medbringer barnevogn eller autostol til
et medrejsende barn
Husk!
Børn skal kunne fastspændes forsvarligt.
Du skal selv medbringe autostol/selepude.
Hvis din vogn ikke kommer til tiden!
Ring altid til FLEXTRAFIK på 76 608 608 – tast 2,
hvis din bil ikke er kommet 15 minutter efter det aftalte
afhentningstidspunkt.
Betaling
Kontant i bilen. Du skal have aftalte penge klar til
chaufføren. Forudbetaling med Dankort bliver muligt
i løbet af 2014.

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, sydtrafik.dk
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SÅDAN BESTILLER
DU FLEXTUR!

