Flextur – Det bekvemme alternativ til bussen
Hvad er Flextur?
Flextur er alternativet til dig, der har for langt til kollektiv trafik, eller blot har behov for at komme nemt og
bekvemt fra A til B uden skift. Har du brug for at blive kørt lige til adressen med tunge varer på slæb, så kan
Flextur være løsningen. Du skal blot huske at bestille hjemturen senest 2 timer før, du skal bruge den, og
gerne i forbindelse med at du bestiller en eventuel udtur. Flexturen kan køres i tidsrummet mellem kl. 6 og
23 (turen skal være påbegyndt indenfor dette tidsrum).
Hvor kører Flextur?
Flextur transporterer dig fra kantsten til kantsten i en af de mange kommuner, der har Flextur. Følgende
kommuner er med i Flextur fra 17. januar 2013:
Allerød

Halsnæs

Ringsted

Ballerup

Holbæk

Roskilde

Dragør

Hørsholm

Slagelse

Faxe

Kalundborg

Solrød

Furesø

Køge

Sorø

Greve

Lejre

Stevns

Gribskov

Lolland

Vordingborg

Guldborgsund

Odsherred

Hvordan bestilles en Flextur?
En Flextur kan enten bestilles på internettet hele døgnet eller via telefon på tlf.: 70 26 27 27 mellem kl. 8 og
18 alle dage. Du kan tidligst bestille din Flextur 14 dage før og senest 2 timer før brug (særlige regler for
Juleaften og Nytårsaften bliver annonceret på Movias hjemmeside, når julen nærmer sig).
En Flextur kan også bestilles via Flextur-app, som kan downloades gratis til mobiltelefonen. Ved bestilling
via Flextur-app betaler du automatisk over dankort, når du er registreret. På internettet skal du kun
oprettes som bruger første gang, herefter kan du bestille blot ved at indtaste, hvor du ønsker at rejse fra og
til, og hvornår. Hvis du bestiller over internettet eller appen, sparer du 10 % på turen. Pensionistkort,
pendlerkort, Rejsekort og klippekort kan IKKE benyttes i Flextur.

Hvad koster en Flextur?

I Furesø Kommune koster en Flextur 24 kr. for de første 10 km, herefter er prisen 6 kr. per kørt km. Rejser
flere sammen imellem de samme destinationer, vil nummer 2, 3 og 4 koste ½ pris. Børn under 12 år rejser
altid til halv pris. Prisen og afhentningstidspunkt oplyses ved bestilling. Du betaler på internettet ved
bestilling på www.moviatrafik.dk/flextur. Ved telefonisk bestilling betaler du med lige penge i bilen. Du skal
være klar til at blive hentet fra 5 minutter før til 15 minutter efter den oplyste afhentningstid.
På kortet herunder kan du se, hvilke kommuner der tilbyder Flextur. Endvidere er det oplyst, hvad det
koster at køre med Flextur i de enkelte kommuner.
Hvis turen kører mellem to kommuner vil turen for voksne altid koste 24 kr. for de første 5 km og herefter 6
kr. per kørt km., mens turen vil for et barn altid vil koste 12 kr. for de første 5 km og 3 kr. per kørt km
herover.

Hvem kan rejse med Flextur?
Flextur kan benyttes af alle også brugere, som ikke bor i Furesø Kommune. Dog er Flextur specielt egnet til
kortere ture. Rejser du med børn eller børnebørn skal du selv medbringe en autostol. Klapvogne og
barnevogne kan ikke medbringes.
Information for dig der er gangbesværet eller har andet handicap
Det er muligt at få fører-/servicehunde med, andre dyr er ikke tilladt. En medhjælper koster ½ takst og skal
registreres som medrejsende. Har du behov for hjælp til at komme til kantsten og ind og bilen, skal du selv
sørge for at have en hjælper med, ellers henvises der til visiteret handicapkørsel hos kommunen. Bruger du
kørestol hjælper chaufføren dig ind i bilen.
Ved bestilling af en Flextur skal du oplyse, om du har hjælpemidler eller bagage med. Bruger du kørestol vil
du blive afhentet i en liftvogn.
Ekstra information om brug af Flextur
Flextur er ikke en taxi, da du kan opleve at skulle køre sammen med andre, der skal mellem andre
destinationer. Du kan derfor også blive udsat for at skulle køre en omvej. Du betaler selvfølgelig kun for den
direkte afstand mellem dine destinationer. Da Flextur skal kunne koordineres med andre kørsler, er det
ikke sikkert, man kan blive afhentet præcist, på det tidspunkt man ønsker. Dit ønske for turen ved bestilling,
kan derfor blive skubbet, så du kan få et afhentningstidspunkt op til 15 minutter før og 45 minutter efter dit
ønskede afhentningstidspunkt. Derfor er det vigtigt, eksempelvis at oplyse, at du har tid hos din læge kl.
9:15, og derfor ikke må være senere fremme, end at du kan nå din tid.
Har du behov for, at køre den samme destination ofte eller på et fast tidspunkt, kan der laves en fast aftale,
så man ikke behøver at bestille en ny tur hver gang.
Grib chancen for at blive kørt direkte hjemmefra til middag i byen eller hos vennerne, en tur i biografen
eller på indkøb. Prøv en Flextur, og se hvor nemt det er at komme ud og hjem.

For yderligere information om Flextur henvises til Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk/flextur. For
yderligere spørgsmål kan du kontakte Movia Flextur på tlf. 70 26 27 27.

