
 

FynBus – Tolderlundsvej 9 – 5000 Odense C 

Handicapkørsel til jul og nytår 2018 
 
Sådan bestiller du kørsel til 24. december 
Al kørsel til den 24. december 2018 skal bestilles i bestillingsperioden fra 19. november til 2. december. 
Du skal i den periode ringe på tlf. 6311 2255 og trykke 1 for at bestille kørsel. 
Bemærk: 

• Alle kunder, der bestiller kørsel inden for bestillingsperioden, får kørsel. 
• Der er mange kunder, der skal køre den 24. december. Du skal derfor være fleksibel med hensyn 

til, hvornår du skal være fremme, og hvornår du skal afhentes. 
• Du vil ved bestilling få oplyst de tidspunkter, hvor vi forventer at hente dig ud og/eller hjem. 
• De oplyste tidspunkter vil den 24. december kunne rykkes op til 30 minutter tidligere eller 30 

minutter senere. Har vi oplyst, at vi henter dig kl. 13.00, må vi derfor hente dig indenfor 
tidsrummet 12.30-13.30. 

• Det er en god ide, at du tilmelder dig vores Beskedservice. Så får du en sms om, hvornår vi henter 
dig. Du får en sms 24 timer før og igen 10 minutter før. Se mere om dette på  
FynBus.dk/Beskedservice. 

• Kørslen udføres, som du er vant til – husk derfor alt det du plejer: 
o Oplys ved bestilling om du skal have hjælpemidler med 
o Skriv tidspunkter og prisen for kørslen ned 
o Medbring kontanter til chaufføren 

 
Sådan bestiller du kørsel til 25. og 26. december 2017 
Bestil kørslen som du plejer via FynBus.dk/Flexbestilling, Flextrafik-app eller telefon senest 2 timer før, du 
skal hentes. 
 
Sådan bestiller du kørsel til den 31. december 2017 
Kørsel til 31. december skal bestilles på tlf. 6311 2255 (tryk 1) senest den 28. december. 
 
Kørsel Sjælland og Jylland 

• Kørsel til og fra Sjælland og Jylland i december (landsdækkende rejser):  
FynBus Flextrafik arrangerer en samlet rejse: Du bliver kørt til og fra en handicapvenlig togstation, 
hvor togets personale hjælper dig til/fra perronen og ind/ud af toget. Ture til/fra toget betaler du, 
som du normalt betaler for handicapkørsel, og togbilletten betaler du selv.  
Bestil på en hverdag mellem kl. 8-15 senest 30. november 2018 (dog senest 14 dage før ønsket 
afrejsedato) på tlf. 6311 2255 (tryk 1). 

 
• Kørsel på Sjælland og i Jylland (interne rejser):  

Handicapkørsel på Sjælland eller i Jylland (interne rejser i et andet trafikselskabs område) kan du 
bestille hos FynBus’ bestillingscentral. Du betaler på samme måde, som du plejer at betale for 
handicapkørsel, og til den takst du kender fra FynBus. 
Bestil på en hverdag mellem kl. 7-21 på tlf. 6311 2255 (tryk 1). Du kan tidligst bestille 14 dage før 
og senest 2 timer før. Dog skal kørsel til den 24. december bestilles senest 30. november. 

 
104 ture pr. år 
Du kan se hvor mange af dit abonnements 104 ture, du har brugt: Gå ind på FynBus.dk/Flexbestilling på en 
computer, vælg Handicapkørsel og log ind med dit kundenummer og pinkode. 
 
Venlig hilsen 
 
FynBus Flextrafik 

http://fynbus.dk/beskedservice
http://fynbus.dk/flexbestilling
http://fynbus.dk/flexbestilling

