Flexx kjører fritt fra adresse til adresse innenfor
Sarpsborg og Fredrikstad kommune. Du kan bli
hentet hjemme, på butikken, hos frisøren eller hvor
du ønsker og til det tidspunkt du ønsker. Flexx
stopper bare der reisende skal hentes og leveres,
derfor kan kjøretiden variere fra tur til tur.

Du må bestille senest 2 timer før ønsket reise. Du får
alltid beskjed om nøyaktig klokkeslett for når du blir
hentet, og du skal være klar 5 minutter før avtalt tid.
Fordi Flexx også skal hente andre, kan det være
nødvendig at du venter i opptil 15 minutter etter
avtalt hentetidspunkt.

Tilbudet er tilgjengelig på bestemte tider på dagen.
Du betaler kun kr 15,- uansett hvor langt du kjører.
Eventuell ledsager hentes på din adresse. Ledsager
betaler også kr 15,-.

Flexx kjøres ikke helligdager. Vær oppmerksom på at
prosjektet foreløpig kun varer ut 2014.
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OM FLEXX TT

SARPSBORG OG FREDRIKSTAD
KOMMUNE
Frihet til å reise

Det er ingen begrensninger i antall turer du kan bestille.
TT-brukere kan ha med egne barn på turen.
Flexx ønsker deg en god tur :)

Frihet til å reise

VI HENTER OG KJØRER DEG

FRA ADRESSE TIL ADRESSE
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VI HENTER OG KJØRER DEG

FRA ADRESSE TIL ADRESSE
FOR KUN KR 15,-

FLEXX TT
KONTAKT
Vi svarer gjerne på dine spørsmål!

Reis hvor du vil og når
du vil i Sarpsborg og
Fredrikstad kommune

RØMSKOG

SPYDEBERG
HOBØL

Telefon: 03177 | www.flexx.no

TRØGSTAD

Fredag
Mellom kl. 10.00 og kl. 12.30
Mellom kl. 17.00 og kl. 23.00

EIDSBERG

Lørdag
Mellom kl. 10.00 og kl. 17.30

ASKIM

Åpningstider:

Hverdager 07:00 – 21:00
Lørdager 08:00 – 19:00
Søndager 13:00 – 20:00
Postadresse: Østfold kollektivtrafikk,
Postboks 220, 1702 Sarpsborg.

MOSS

SKIPTVET

VÅLER

MARKER

RAKKESTAD

SARPSBORG

Besøksadresse: Fylkeshuset,
Oscar Pedersensvei 39, 1706 Sarpsborg

FREDRIKSTAD

AREMARK
HALDEN

Følg oss på: facebook.com/flexxostfold
HVALER

Frihet til å reise

Bestilling senest 2 timer før du ønsker å reise.
Avganger før kl. 10.00 på lørdag må bestilles
innen kl. 20.00 dagen før.

RYGGE
RÅDE

Mandag - torsdag
Mellom kl. 10.00 og kl. 12.30
Mellom kl. 17.00 og kl. 21.30

Flexx TT kjører fritt fra adresse til adresse innenfor
Sarpsborg og Fredrikstad kommuner i bestemte
tidsrom på dagen.
Du kan bli hentet hjemme og reise f.eks. til butikken,
frisøren eller besøke naboen, og du kan også bli
kjørt hjem igjen.
Husk at du må bestille senest 2 timer før ønsket
hentetidspunkt. Du må være klar 5 minutter før
ønsket hentetidspunkt, og fordi Flexx også skal hente
andre, kan det være nødvendig at du venter i opptil
15 minutter etter avtalt tid.

