Flexture – sådan!
Hvad er Flextur?

Flextur er en ”bus” (i praksis er det en taxa) du ringer og bestiller. Du bestemmer hvor du vil
køres fra og til og du bestemmer hvornår. Du kan blive hentet ved din gadedør når du vil, og er
altså ikke afhængig af køreplaner og stoppesteder!
Det lyder dyrt – hvad koster det?

Det koster 3,50 kr. pr. kilometer, dog mindst 30,- kr. (se det med småt!)
Har du flere med på turen betaler de hver 1,75 kr. pr kilometer.
Hvem kan bruge Flextur?

Alle borgere i Rebild Kommune – uanset alder.
Hvornår kan jeg bruge Flextur?

Alle dage mellem kl. 6 og 23.

Jeg vil med! Hvordan bestiller jeg?

Ring til NT på 99 34 11 34 mellem kl. 7 og 20 og bestil din
Flextur.
Hvornår skal jeg bestille?

Du skal bestille din Flextur to timer før, du skal af sted og du kan tidligst bestille den 14 dage før, du skal
bruge den.
Kan jeg ikke få lidt i tilskud?

Jo da! Alle borgere kan få refunderet 20,- kr. pr. tur – uanset turens længde. Unge under uddannelse kan
få et tilskud på 27,- kr. pr. tur i visse tidsrum. Se regler og vilkår for tilskud længere nede.
Det med småt!

• Prisen på 3,50 kr. pr. kilometer gælder kun inden for Rebild Kommunes grænser. Krydser du
kommunegrænsen er prisen 12,- kr. pr kilometer for hele turen, dog mindst 60,- kr.
• Du kan ikke få tilskud til ture kørt i weekender og på helligdage.
• Nogle gange vil der være andre passagerer med (de betaler selv).
• Hvis der er andre passager med, kan du risikere at turen ikke følger den korteste rute.
• Du kan kun betale med kontanter.

Regler og vilkår for tilskud

Alle borgere kan få et tilskud på 20 kr. pr. kørt tur – uanset turens længde.
Det er kun dig der har bestilt Flexturen, der kan få tilskuddet. Medrejsende passagerer kan ikke få tilskud.
Unge under uddannelse får et yderligere tilskud på 7 kr. (i alt 27 kr. pr. tur), der er kørt i tidsrummet mellem kl. 6.00 og 11.00 samt kl. 14.00 og 17.00, hvis de har et gyldigt Ungdomskort fra NT.
Du kan først få pengene udbetalt når det samlede tilskud er på mere end 200 kr. – altså efter mindst ti
ture. For at udbetale tilskuddet til dig skal vi bruge følgende:
• Dit navn
• Dit CPR-nummer
• De originale kvitteringer du får af chaufføren (kopier kan ikke bruges).
Du kan enten aflevere kvitteringer og øvrige oplysninger i Borgerservice i Støvring, på et af bibliotekerne,
i bogbussen, eller du kan sende dem til Borgerservice med posten.
Pengene bliver herefter overført til din NemKonto.
Læs mere

Du kan læse mere om Flextur på NT’s hjemmeside, herunder om bagage, handicappede, kørsel mellem jul
og nytår og meget mere:
www.nordjyllandstrafikselskab.dk > Flextrafik > Flextur
Du kan læse mere om tilskud til Flextur på Rebild Kommunes hjemmeside:
www.rebild.dk > Borger > Veje og trafik > Kollektiv trafik
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