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NU KAN HANDICAPKØRSEL BETALES MED KORT 
Kunder kan nu betale for deres handicapkørsel med betalingskort, hvis de bestiller online eller 

via app. Der kan tilknyttes følgende kort: Dankort, Visa Dankort, Visa Electron, Vpay, MasterCard, 

MaestroCard og JCB kort. Egenbetalingen i bilen vil vise 0 kr. 

BETALING MED MOBILEPAY 
Når kunder ringer til Midttrafiks Servicecenter og bestiller en tur, får de altid besked på, hvad 

beløbet for egenbetalingen er. Kunderne får også oplyst, at de skal have lige penge med til 

chaufføren, og at de skal betale kontant ved turens start. 

Tilbyder du kunden, at du kan tage imod betaling med MobilePay, er det vigtigt, at du 

fortæller kunden, at ikke alle chauffører har den mulighed. 

HANDICAPKØRSEL TIL TOGET 
Vær opmærksom på, hvis du kører til en station, hvor kunden skal med et tog, så skal kunden 

ofte følges ind til et mødested på stationen. Hvis kunden frabeder sig hjælp, skal du, i lighed 

med .SR-rejser på sygehuset, oplyse kunden om, at det er en del at opgaven. 

REMINDER OM BESTILLING AF KØRSEL TIL JUL 
Hvis du har kunder i bilen, der spørger, hvornår de kan bestille kørsel til den 24. december, 

kan du oplyse følgende: Alle kunder, der er visiteret til handicapkørsel, kan bestille kørsel i 

perioden fra 14. november til 18. december. Telefonerne er åbne på hverdage mellem 

kl. 8.00 og 16.00. Telefonnummer til julebestilling er 87 40 83 91. 

 



 

 UGE 45 – 2018 

 

TRYK ALTID FOR NY ORDRE SENEST VED ANKOMST TIL ADRESSE 
Der skal via vognens anlæg kvitteres for hvert stop, man udfører. Er vognen korrekt tilmeldt 

om morgenen, udsendes første stop automatisk og herefter skal du trykke for ny ordre senest 

ved ankomst til en adresse - og gerne 2-3 minutter før. Der kan være ekspeditionstid på 

datatransmissionen, og dette sikrer, at Planet opfatter vognen som rettidig. Ved forsinkelser 

skal kunde og driftscentret informeres. 

VELKOMMEN TILBAGE TIL OLIVER 
Oliver er tilbage i Midttrafiks Driftscenter, foreløbig frem til 28. februar 2019. Oliver har 

tidligere været ansat som trafikstyrer ved Midttrafik. 

NÆSTE NYHEDSBREV UDKOMMER 7. DECEMBER 
Nyhedsbrevets redaktion har besluttet at ændre på, hvor ofte Nyhedsbrevet skal udkomme. 

Fremover bliver nyhedsbrevet udsendt 1. fredag i måneden. Der vil selvfølgelig blive udsendt 

ekstra nyhedsbreve, hvis vi har vigtige informationer. 

HVORDAN FÅR JEG NYHEDSBREVET? 
Tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du fremover ønsker at modtage det direkte i din mailboks. Du 

skal sende en mail med teksten ”Nyhedsbrev” til planet@midttrafik.dk 

TELEFONSTATISTIK OKTOBER 
Besvarede opkald på Midttrafiks vognmandslinje:  10858 

Gennemsnitlig ventetid:    44 sekunder 

Andel af besvarede kald indenfor 60 sekunder:  73 % 

Flextrafik har det mål, at 70 % af alle kald besvares inden for 1 minut. 


