MARKER KOMMUNE
GYLDIG FRA 20. JUNI 2016

OM FLEXX

Flexx er bestillingstrafikk og inngår som
en del av det ordinære kollektivtilbudet
i Østfold, men er ikke som en vanlig
busstur. Du kan nemlig hentes hjemme
og bli kjørt hjem igjen, men du betaler
kun busspris.
Flexx er for alle, og du kan få hjelp av
sjåføren til av- og påstigning om du
behøver det. Flexx stopper bare der
reisende skal hentes eller leveres, derfor
kan kjøretiden variere fra tur til tur.
Husk at Flexx må bestilles senest 2 timer
før du ønsker å reise. Hvis du har
registrert ditt mobilnummer, vil du få en
SMS 15 minutter før beregnet hentetid.
FLEXX BESTÅR AV DISSE TILBUDENE:
ÅPEN FLEXX kjører fritt fra adresse til
adresse innenfor Ørje sentrum. Du kan
bli hentet hjemme, på butikken, hos
frisøren eller hvor du ønsker og til det
tidspunkt du ønsker.

Tilbudet er tilgjengelig på bestemte
tider på dagen.
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.
FLEXX LINJE er bestillingsruter som
kjører fast rute til fast tid, men som kun
kjøres hvis noen bestiller tur. Prisen er
den samme som din vanlige bussbillett.
Alle som bor inntil 2 km fra en Flexxlinje, kan bestille reise og blir hentet
hjemme.
Husk at du må bestille senest 2 timer før
linjens avgangstidspunkt. Du må være
klar 5 minutter før avtalt hentetidspunkt,
og fordi Flexx også skal hente andre,
kan det være nødvendig at du venter i
opptil 15 minutter etter avtalt tid.

FLEXX NATT er et tilbud natt til lørdag
og natt til søndag for ungdom mellom
16 og 24 år. Flexx natt starter i Mysen
sentrum og kjører til Ørje.
Alle kjøres hjem på døren, og Flexx natt
kan også ta med personer underveis på
strekningen. Hver passasjer betaler
kr 50,– for turen.
Husk at du må bestille senest kl. 18.00
på nett og kl. 22.00 på tlf 03177.
Ved bestilling på telefon utenfor våre
åpningstider, settes du settes over til
Mysen Taxi.
Flexx kjøres ikke helligdager.
Vær oppmerksom på at det kan gjøres
endringer i tilbudet.
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FLEXX LINJE 741
Ørje - Mysen
(Mandag, onsdag, fredag,
lørdag og søndag)
FLEXX LINJE 140
Halden - Aremark - Strømsfoss Granerud - Ørje
(Mandag - fredag)

RAKKESTAD

Halden bussterminal

ÅPEN FLEXX ØRJE SENTRUM 740
Reis hvor du vil og når du vil i Ørje
sentrum mellom kl. 10.00 og kl. 14.00
(Mandag - lørdag)

FLEXX LINJE 742
Ørje - Rødenessjøen øst
(Mandag, onsdag og fredag)
FLEXX LINJE 743
Ørje - Rødenessjøen vest
(Tirsdag og torsdag)
FLEXX LINJE 744
Ørje - Strømsfoss - Damholtet
(Tirsdag og torsdag)
FLEXX NATT 745
Mysen - Ørje
(Natt til lørdag og søndag)
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ÅPEN FLEXX ØRJE SENTRUM 740
Reis hvor du vil og når du vil i Ørje sentrum
Mandag - lørdag
Mellom kl. 10.00 og kl. 14.00.
Bestilling senest 2 timer før du ønsker å reise.

Åpen Flexx kjører fritt fra adresse til adresse innenfor Ørje sentrum
fra mandag til lørdag mellom kl. 10.00 og kl. 14.00.
I dette tidsrommet kan du 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 dette tidspunktet, og fordi Flexx også skal hente
andre, kan det være nødvendig at du venter i opptil 15 minutter etter avtalt tid.

FLEXX LINJE 741
Ørje-Mysen
Mandag, onsdag og fredag
Ørje bussterminal
kl. 10.00 kl. 13.10
Mysen stasjon
kl. 10.30 kl. 13.40
Gir mulighet til å reise videre. med tog fra Mysen til Oslo kl. 10.53.		
Mysen stasjon
Ørje bussterminal

kl. 10.35
kl. 11.05

kl. 13.45
kl. 14.15

Korresponderer med tog fra Oslo med ankomst Mysen kl. 13.35.

Bestilling senest 2 timer før avgang.
Lørdag
Ørje
kl. 08.50
kl. 15.10
Mysen
kl. 09.20
kl. 15.40
		
Gir
mulighet til å reise videre med tog
fra Mysen til Oslo kl. 09.53.

Mysen
Ørje

kl. 09.25
kl. 09.55

kl. 15.45
kl. 16.15

Søndag
Ørje
Mysen

kl. 09.00
kl. 09.30

kl. 17.10
kl. 17.40

Gir mulighet til å reise videre med tog
fra Mysen til Oslo kl. 09.53.

Mysen
Ørje

kl. 09.35
kl. 10.05

kl. 17.45
kl. 18.15

Korresponderer med tog fra Oslo med
ankomst Mysen kl. 15.35.

Korresponderer med tog fra Oslo med
ankomst Mysen kl. 17.35.

Bestilling senest 2 timer før avgang.
Avganger før kl. 10.00 må bestilles
innen kl. 20.00 dagen før.

Bestilling senest 2 timer før avgang.
Avganger før kl. 15.00 må bestilles
innen kl. 18.30 dagen før.

FLEXX LINJE 140
Halden - Aremark - Strømsfoss - Granerud - Ørje
Gyldig fra 20. juni til 15. august
Mandag - fredag
Halden bussterminal
kl. 05.10 kl. 07.50 kl. 13.00
kl.16.05
Tistedal				
Fjell bru
kl. 05.25 kl. 08.11 kl. 13.21
kl. 16.26
Kvisler				
Aremark rådhus
kl. 05.35 kl. 08.20 kl. 13.30
kl. 16.35
Aremark kirke				
Strømsfoss				
Otteid
kl. 05.50 kl. 08.43 kl. 13.53
kl. 16.58
Granerud
kl. 06.00 kl. 08.53 kl. 14.03
kl. 17.08
Ørje bussterminal
kl. 06.15 kl. 09.05 kl. 14.15
kl. 17.20

Ørje bussterminal

Bestilling senest 2 timer før avgang.
Avganger før kl. 09.00 må bestilles innen kl. 20.00 dagen før.

Aremark

AREMARK
Halden bussterminal

HALDEN

Mandag - fredag Gyldig fra 22. juni til 16. august

Ørje - Granerud - Strømsfoss - Aremark - Halden
Gyldig fra 20. juni til 15. august
Mandag - fredag
Ørje bussterminal
kl. 06.30 kl. 09.10 kl. 14.20
kl. 17.30
Granerud
kl. 06.40 kl. 09.20 kl. 14.30
kl. 17.40
Otteid
kl. 06.49 kl. 09.29 kl. 14.39
kl. 17.49
Strømsfoss				
Aremark kirke
kl. 07.07 kl. 09.47 kl. 14.57
kl. 18.07
Aremark rådhus
kl. 07.10 kl. 09.50 kl. 15.00
kl. 18.10
Kvisler				
Fjell bru
kl. 07.26 kl. 10.04 kl.15.14
kl. 18.22
Tistedal				
Halden bussterminal
kl. 07.50 kl. 10.25 kl. 15.35
kl. 18.40
Bestilling senest 2 timer før avgang.
Avganger før kl. 09.00 må bestilles innen kl. 20.00 dagen før.			
			

FLEXX LINJE 742
Ørje - Rødenessjøen øst
Mandag, onsdag og fredag
Ørje bussterminal
kl. 09.00
Kroksund bru
kl. 09.30
Rødenessjøen østsiden
Ørje bussterminal
kl. 10.00

Ørje bussterminal
kl. 13.00
Rødenessjøen østsiden
Kroksund bru
kl. 13.30
Ørje bussterminal
kl. 14.00

Bestilling senest 2 timer før avgang.

FLEXX LINJE 743
FLEXX NATT 745
Ørje - Rødenessjøen vest
Tirsdag og torsdag
Ørje bussterminal
kl. 09.00
Kroksund bru
kl. 09.30
Rødenessjøen vestsiden
Ørje bussterminal
kl. 10.00
Bestilling senest 2 timer før avgang.

Ørje bussterminal
kl. 13.00
Rødenessjøen vestsiden
Kroksund bru
kl. 13.30
Ørje bussterminal
kl. 14.00

ÉN BUSS
– FLERE OPPDRAG

Tlf. 03177 | www.flexx.no/ostfold
facebook.com/flexxostfold
Flexx er en del av
Flexx
er en del avi Østfold.
kollektivtilbudet
kollektivtilbudet i Østfold.

Flexx henter og kjører deg
Flexx
henter og
deg
– du betaler
kunkjører
busspris!
– du betaler kun busspris!

FLEXX LINJE 744
Ørje - Strømsfoss - Damholtet
Tirsdag og torsdag
Ørje bussterminal
kl. 10.30 kl. 12.30
Fv 121 til Strømsfoss		
Damholtet		
Ørje bussterminal
kl. 11.30 kl. 13.30
Bestilling senest 2 timer før avgang.

FLEXX NATT 745
Mysen - Ørje
Natt til lørdag og søndag
Mysen Festiviteten
kl. 00.00
Ørje bussterminal		

kl. 02.30

Bestilling senest kl. 18.00 på flexx.no og kl. 22.00 på tlf 03177.

VI ØNSKER ALLE
VÅRE KUNDER EN
RIKTIG GOD OG
VARM SOMMER!

PRISER
BILLETTPRISER: Siden Flexx er en del av det ordinære kollektivtilbudet, betaler du kun busspris. Enkeltbillett koster kr 20,for barn/ungdom/honnør og kr 40,- for voksen.
BUSSKORT: Ønsker du å benytte ditt busskort, må du vise gyldig
kvittering. Dette gjelder kun periodekort. Ellers er det kun kontant
betaling.
MOBILLETT: Med mobillett koster enkeltbillett kr 15,- for
barn/ungdom/honnør og kr 30,- for voksen og gjelder i hele
Østfold med fri overgang i 110 minutter. Appen er tilgjengelig for
iPhone og Android og har fått navnet «ØstfoldBillett» i App Store
og Google Play.
RABATTER: Barn frem til 4 år reiser gratis.
Familierabatt: Inntil 4 barn til og med 15 år reiser gratis i følge med
voksen som betaler voksenpris.
FLEXX NATT: Vær oppmerksom på forhøyede takster på Flexx natt.
Hver person betaler kr 50,-. Betalingen dekker 2 km fra fastsatt
rute – ellers må det betales en tilleggstakst.
OVERGANG: Billetter kjøpt på Flexx gir rett til fri overgang i
90 minutter, slik som på bussen.
Husk legitimasjon ved bruk av rabattordninger.

Vi tar i mot din bestilling
og svarer gjerne på dine spørsmål.

Tlf. 03177 | www.flexx.no/ostfold
facebook.com/flexxostfold
Åpningstider kundesenteret:

Hverdager 07.00 - 21.00
Lørdager 08.00 - 19.00
Søndager 13.00 - 20.00

Postadresse: Østfold kollektivtrafikk, Postboks 220, 1702 Sarpsborg.
Besøksadresse: Fylkeshuset, Oscar Pedersensvei 39, 1706 Sarpsborg.
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