
Teletaxa som erstatning for letbane 
 

I forbindelse med sporspærringer på letbanestrækningerne tilbyder Midttrafik teletaxa i 

tidsrummet 19.00-00.00 i perioden 23. februar – 29. februar. 

I perioden 23. februar – 24. februar er driften på både L1 og L2 indstillet om aftenen. Du 

kan derfor bestille teletaxa mellem adresser på L1 mellem Park Allé og Grenaa og mellem 

Aarhus Universitetshospital og adresser på L2 og L1 mod Grenaa.  

Driften på L1 er også indstillet fra d. 24. – 29. februar. Her kan du også bestille teletaxa 

mellem adresser på L1 mellem Park Allé og Grenaa og mellem Aarhus Universitetshospital og 

adresser på L2 og L1 mod Grenaa.  

Man kan blive kørt med teletaxa fra adresse til adresse inden for 1 km fra togstrækningen 

langs Grenaa-strækningen fra Vestre Strandalle til Grenaa.  

Herudover kan du køre fra: 

- Park Alle (Flexstop ved Agnethe og Havmanden) til samme område (Vestre Strandalle – 

Grenaa) 
- Aarhus Universitetshospital (Flexstop ved 6a) til samme område (Vestre Strandalle – 

Grenaa)  

 

Bestilling 

Du kan bestille en teletaxa på tlf. 87 40 83 00 (tast 3) alle dage fra kl. 7.00 - 20.00. Teletaxa 

skal bestilles senest en time inden afgang. 

Betaling 

Du kan betale med: 

• Billetter købt i Midttrafik app (enkeltbillet, klippekort og pendlerkort) 
• Kontant til chaufføren ved turens start (du kan få tilbage på op til nærmeste 100 kr.) 

• Buskort med billedlegitimation og stamkortnummer (pendlerkort, Ungdomskort, 
skolekort mv.) 

• Pendlerkort på rejsekort – du skal oplyse de 10 sidste cifre på rejsekortnummeret på 

forsiden samt antal zoner på din købte pendlerstrækning 
• Pendler Kombi på rejsekort – du skal oplyse de 10 sidste cifre på rejsekortnummeret 

på forsiden samt antal zoner på din købte pendlerstrækning. Bemærk du kan ikke 

rejse uden for din pendlerstrækning, da der ikke er mulighed for tjek ind eller ud. 

Betaler du med Midttrafik app eller et af ovenstående kort, skal du fortælle det, når du bestiller 

din teletaxa. 

Du kan ikke bruge øvrige rejsekorttyper til betaling. 

Rejseregler 

Det er Midttrafiks almindelige rejseregler for teletaxa, der gælder.  

 

Se rejseregler for teletaxa 

https://www.midttrafik.dk/kundeservice/rejseregler/
https://www.midttrafik.dk/kundeservice/rejseregler/
https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flexbus/

