
Kør

FLEXTUR
helt gratis

med dit

UNGDOMSKORT



Hvordan fungerer  
gratis Flextur?
Flextur er en del af den kollektive trafik,  
og kan benyttes af alle - også dig!

Læs mere på  
midttrafik.dk/flextur

Flextur er et dør til dør tilbud til alle.  
Med Flextur bestiller du selv rejsen, og du vælger selv, 
hvornår du vil afsted - der er ingen stoppesteder og 
køreplaner. 

Du bliver kørt i taxa, personvogn eller liftbus, og du  
kører sammen med andre kunder ligesom i bus og tog. 

Du kan bruge Flextur til biografture, besøg hos venner, 
sport, fritidsinteresser og andre aktiviteter.



   Opret password på midttrafikflextur.dk.  
  Herefter kan du bestille online.  
  
  AppStore: Hent App  
  “Flextrafik - flextur og handicapkørsel”.
  GooglePlay og Windows: App til Android  
  og Windows telefoner er under udvikling.

  Gratis Flextur kan kun bestilles online eller via app. 

  Husk! Skriv stamkortnummer under bemærkninger   
  (efter mobilnummer). 

  Skal du til/fra knudepunkter i Skanderborg byzone,  
  skal du bruge følgende adressekoder:
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Du skal altid bestille din Flextur SENEST 1 time før, du ønsker at blive hentet 

Sådan bestiller du en Flextur!

Ved bestilling skal du huske at have  
følgende oplysninger klar:

-     Navn og telefonnummer.
-   Start- og slutadresse for din tur. 
-  Det tidspunkt du enten ønsker at blive  
 hentet på eller være fremme på. 
- Om du har hjælpemidler med. Der kan  
 max. medtages to hjælpemidler. Det første  
 er gratis, for efterfølgende betales ekstra.* 
-  Om du medbringer bagage (max. 11 kg).*

*Har du ekstra hjælpemidler/bagage med,  
der optager en plads i vognen, koster det  
4 kr. pr. km (minimum 30 kr.) pr. stk.

- Flex Campus Skb.
- Flex Busterminal Skb.
- Flex Station Skb.



-  Opret dig som kunde på midttrafikflextur.dk med NemID

-  Vælg pinkode

-  Tilknyt betalingskort (i tilfælde af rejser uden for de gratis perioder)

-  Send kopi af dit Ungdomskort til teknik@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune opretter en kundeprofil for gratis kørsel i den periode,  
hvor dit Ungdomskort gælder.

Husk at opdatere din profil, hver gang du får et nyt Ungdomskort (hvert kvartal).  
Opdaterer du ikke, koster en Flextur 4 kr. pr. km (minimum 30 kr.).

Du skal bruge din gratis profil, når du bestiller en gratis Flextur online eller via app.

Sådan opretter du en gratis kundeprofil?
Du kan KUN bestille gratis Flextur online eller via app  
Først skal du oprette en profil:



Har du Ungdomskort, kan du rejse gratis med Flextur i hele  
Skanderborg kommune på hverdage kl. 18.00 - 23.00  
samt weekend og helligdage kl. 6.00 - 24.00. 
 
Der kan kun rejses gratis til/fra et af de tre knudepunkter 
(CAMPUS, Busterminalen, Stationen) i Skanderborg byzone. 
 
Rejser du internt i Skanderborg byzone eller uden for de  
gratis perioder, koster det 4 kr. pr. km (minimum 30 kr.).

Bestil en gratis Flextur  
og bliv kørt fra dør til dør  
i Skanderborg kommune.

Kør gratis med 
Flextur med dit  
Ungdomskort



Stationen / Busterminal / CAMPUS

14 kr. pr. km. (min. 70 kr. pr. tur)

4 kr. pr. km. (min. 30 kr. pr. tur)

OV
ER

SI
GT

 O
VE

R 
I S

KA
ND

ER
BO

RG
 B

YZ
ON

E

Gratis med Ungdomskort 
aften og weekend.  
Læs mere i denne folder.

4 kr. pr. km  
(min. 30 kr. pr. tur)

4 kr. pr. km  
(min. 30 kr. pr. tur)

Stationen
Busterminal
CAMPUS


