TT-ordningen i Akershus

Velkommen som TT-bruker i Akershus
Du vil i løpet av kort tid få tilsendt et TT-kort. Det er Rogaland Taxi As
som trykker opp og sende ut kort på vegne av Akershus fylkeskommune.
TT-kortet er et elektronisk kort som du kan betale med i valgfri drosje.
Du bestiller TT-transport som vanlig drosjetur, enten direkte fra drosjesentralene eller på holdeplass.
Det er ingen egenandel ved bruk av TT-kort fra Akershus. Du kan ha
med reisefølge uten å betale ekstra.
Vedtak om at du får TT-kort gjelder for to eller fem år av gangen.
Rundt 100 dager før utløpsdatoen sender vi deg et varselbrev og
nytt søknadsskjema.
TT-kortet skal ikke brukes til reiser som dekkes helt, eller delvis av andre
offentlige instanser, for eksempel reiser til og fra lege eller behandling
(Pasientreiser Tlf. 915 05 515) eller til arbeid- og utdanning (NAV).

Hvor gjelder TT- kortet?
Du kan bruke kortet i Akershus og Oslo. Mange drosjesentraler i andre
deler av landet tar også TT-kort fra Akershus. Vi anbefaler at du undersøker dette på forhånd med sentralen du da ønsker å benytte.

Hva er saldoen på kortet?
Det er flere måter å få vite saldoen på kortet på:
 Ring Rogaland Taxi på tlf. 51 90 90 01 (døgnåpent).
 Gå inn på www.rtt.no/tt og tast inn brukernummeret
som står på kortet.
 Send sms med brukernummeret til 404 66 000.
 Spør sjåføren i drosjen. Sjåføren kan lese av saldoen på kortet,
både før og etter turen.
 Sjekk drosjekvitteringen. Restbeløpet skal stå der.

Når blir kortet fylt opp?
TT-kortet vil automatisk bli fylt opp med penger to ganger per år,
1. januar og 1. juli. Du får ikke ekstra penger på kortet utenom dette.
Hvert halvår får du brev med informasjon om beløpet du får.
Beløpet vil kunne variere avhengig av det totale forbruket i TT-ordningen
og fylkeskommunens budsjett. Om du har brukt kortet mye eller lite
betyr ingenting for beløpet du får påfølgende år.

Hvor lenge kan pengene brukes?
Kortene nullstilles 31. desember ved hvert årsskifte. Det vil si at du bare
kan bruke pengene på kortet samme år som du fikk dem.

Trenger du nytt kort?
Alle henvendelser om bestilling av nytt kort (hvis det gamle er mistet,
stjålet eller skadet) skal rettes til Rogaland Taxi på telefon 51 90 90 01.
Ring dem så fort som mulig hvis du har mistet kortet slik at det kan
sperres. Telefonen er døgnåpen. Vi trekker kr 31,- fra saldoen på
kortet ditt for å betale for opptrykk av nytt kort.

Har du flyttet?
Husk å melde adresseendring til Skatteetaten og Posten.
Fylkeskommunenes adresseregister følger folkeregistrerte
opplysninger. Hvis du flytter ut av fylket, har du ikke lenger
rett til TT-kort i Akershus.

Har du andre spørsmål?
For flere opplysninger om ordningen, se www.akershus.no.
Du kan også kontakte oss på tlf. 22 05 50 70, eller pr. post:
Akershus fylkeskommune
Mobilitetsenheten
Pb 1200 Sentrum
0107 Oslo
Sentralbord: 22 05 50 00
postmottak@afk.no
www.akershus.no
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