PLUSTUR

HVAD ER PLUSTUR?
Plustur er dit bindeled, når der er for langt til bussen eller toget. Plustur kører dig fra din adresse til
stoppestedet - eller omvendt.
Plustur kan kun bestilles via rejseplanen.dk eller Rejseplanen app.
Turen skal bestilles senest en time før turens start, og tidligst 14 dage før.
GODT AT VIDE
• På midttrafik.dk/plustur kan du se, om din kommune tilbyder Plustur
• Du bliver kørt i taxa, liftbil eller personbil
• Når du bestiller en Plustur, finder vi det tidspunkt, der ligger nærmest din ankomst eller afgang
		 med almindelig bus eller tog
• Du får oplyst dit afhentningstidspunkt ved bestilling (bilen kommer -5/+15 min. ift. det oplyste 		
		 tidspunkt).
• Der kan være andre kunder med bilen, derfor kan turen blive lidt længere. Du betaler altid kun
		 for den direkte vej

A
Plustur - Kørsel fra adresse til stoppested

B

PRIS OG BETALING
En plustur koster altid det samme som en 2-zoners enkeltbillet.
Du betaler for din Plustur med tilmeldt betalingskort. Resten af din bus- eller togrejse betaler du
som normalt, fx med rejsekort eller Midttrafik app.

SÅDAN BESTILLER DU
Du kan kun bestille via rejseplanen.dk eller Rejseplanen app.
• Hvis Plustur er en mulighed, vil den fremgå på Rejseplanen som en del af den rejse, du søger
		 på (fra adresse til adresse)
• Du bliver herefter guidet til bestillingsportalen, hvor du kan bestille din Plustur
• Første gang du bruger bestillingsportalen, skal du oprette dig som bruger og tilknytte dit
		 betalingskort

Se yderligere information og betingelser på midttrafik.dk/plustur

L ÆS MERE OM PLUSTUR PÅ MIDTTRAFIK.DK/PLUSTUR

VIGTIGE TELEFONNUMRE

Her kan du bl.a. læse om:
• Afbestilling
• Forsinkelser/udebleven bil
• Rejsegaranti
• Rejseregler

Rykke for bil:
87 40 83 00 (tast 0)
Plustur afbestilles senest
en time før turens start på
rejseplanen.flextrafik.dk
under rejseoversigt

