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9. august 2014 
 

Ny teletaxiordning fra august:  

I forbindelse med den nye køreplan, der træder i kraft fra medio august 2014, er der også 

mulighed for at indføre det nye koncept for teletaxi  

 

Områderne uden for Middelfart:  
For områderne uden for Middelfart (jf. kortbilag 1) f 

 

Skolehverdage Lørdag og søndag  Skolefridage:  

Modul 1 kl. 9-13  Modul 1 kl. 9-13 Modul 1 kl. 9-13 

Modul 3 kl. 17-22  Modul 2 kl. 13-17 Modul 2 kl. 13-17 

  Modul 3 kl. 17-22 Modul 3 kl. 17-22 

 

På skolehverdage køres der bus i lokalområderne, som er afpasset lokaltoget med ankomst til 

skolerne mellem kl. 7.30 og 8.00, og igen i tidsrummet mellem kl. 14.00 og 16.00. 

 

Det anbefales desuden, at der kan køres på tværs af 2 zoner. Dog ikke mellem område 1 og 

1a og de øvrige zoner 2, 3, 4 og 5.  

 

 

 
    Kortbilag 1 



2 

 

 

Hvad betyder forslag til ny ordning i områder 2, 3, 4 og 5? 

En ny ordning vil opleves som en langt bedre og mere fleksibel ordning, som er meget 

nemmere at bruge. Ordningen vil ikke længere være bundet op på at rejse på bestemte 

tidspunkter, som er forudbestemt i en køreplan, men kan nu frit rejse inden for de enkelte 

moduler, fra adresse til adresse eller frem til stationen. 

 

Med det nye koncept, åbnes der også op for, at der fremover kan køres mellem 2 zoner, mod 

ekstra betaling. Denne mulighed har været meget efterspurgt af brugerne af systemet.   

 

Det nye koncept for teletaxi vil samtidig være nemmere for borgerne/kunderne at forstå, da 

det nu kun vil være moduler man skal forholde sig til, og ikke bestemte tidspunkter.  

 

Betaling og bestilling:  

Prisen for at benytte teletaxi i det nye system er:  

25 kr. for kørsel i 1 zone  

40 kr. for kørsel i 2 zoner 

 

 Bestilling skal ske til FynBus senest 2 timer før man ønsker kørsel.  

 

Middelfartområdet:  
I Middelfart området foreslås der indført følgende moduler:  

 

Område 1 jf. kortbilag 2:  

 

Hverdage:   Lørdage:   Søndage:  

Modul 3: kl. 17-22 Modul 3 kl. 17-22 Modul 1 kl. 9-13  

    Modul 2 kl. 13-17 

    Modul 3 kl. 17-22 

 

Område 1a jf. kortbilag 2:  

 

Hverdage:   Lørdage:   Søndage:  

Modul 1 kl. 9 -13 Modul 1 kl. 9-13 Modul 1 kl. 9-13 

Modul 2 kl. 13-17 Modul 2 kl. 13-17 Modul 2 kl. 13-17  

Modul 3 kl. 17-22  Modul 3 kl. 17-22 Modul 3 kl. 17-22 

 

 
        Kortbilag 2 
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Hvad betyder en ny ordning? 

En ny ordning vil opleves som en langt bedre og mere fleksibel ordning, som er meget 

nemmere at bruge. Ordningen vil ikke længere være bundet op på at rejse på bestemte 

tidspunkter, som er forudbestemt i en køreplan, men kan nu frit rejse inden for de enkelte 

moduler, fra adresse til adresse eller frem til stationen. 

 

Der vil ikke kunne rejses mellem zone 1 og 1a og de øvrige zoner i områder uden for 

Middelfart.  

 

Betaling og bestilling:  

Prisen for at benytte teletaxi i det nye system er:  

25 kr. for kørsel i område 1 og 1a. 

 

Bestilling skal ske til FynBus senest 2 timer før man ønsker kørsel.  

 

 


