
 

Biljetten är aktiverad och finns redan nu på det reskort som du tidigare fått din  
skolbiljett på. Din skolbiljett gäller för fritt resande dygnet runt i hela Skåne  
måndag–fredag 12 augusti 2020–18 juni 2021.
   Skolbiljetten gäller även på skollov under läsåret. Skolbiljetten är personlig  
och får inte lånas ut. Är du över 18 år kan du behöva visa legitimation när du  
reser med kortet. Tänk därför på att ta med detta på resan. Vid kontroll av  
kortet kan personalen se namn, födelsedatum och giltighet på kortet i sin  
handdator.

Så här reser du med skolbiljetten
Du kan resa med din skolbiljett inom Skåne på alla linjer som trafikeras av  
Skånetrafiken med stadsbussar, regionbussar, Öresundståg, Pågatågen,  
Krösatågen, närtrafik som körs av taxi samt färjan mellan Landskrona och Ven. 
   På bussen håller du ditt kort mot den röda läsaren ombord. På tåget håller  
du ditt kort mot tågvärdens/kontrollantens handdator. Om du reser med närtrafik,  
eller viss linjetrafik som körs av taxi, visar du upp ditt kort för föraren. 
    När du blippar ditt reskort på bussen tänk på att alltid ta upp det från din plånbok  
eller annat fodral. Om du förvarar ditt reskort tillsammans med ett betalkort som hålls 
upp mot biljettläsaren finns det risk för att pengar dras från betalkortet istället.

Om ditt kort försvinner eller om kortet inte fungerar
Då vänder du dig till din hemkommun/skola för att få ett nytt kort mot en avgift. 

Om du vill resa på helgen
Med Skånetrafikens app köper du enkelt biljetter inom Skåne och till Danmark. Är du under 
20 år får du 40 procent rabatt på alla biljetter inom Skåne. Barn under 16 år får 50 procent 
rabatt på biljetter till Danmark. Du laddar ner appen via App Store eller Google Play.

Mer information
Under resor med skolbiljetten gäller Skånetrafikens resevillkor. För mer information  
besök oss på skånetrafiken.se. Du kan också ringa vår kundservice på 0771-77 77 77 
eller besöka något av Skånetrafikens kundcenter. 

Trevlig resa!

varsågod
Din skolbiljett finns nu  
på ditt reskort

PS. Tänk på att spara ditt kort till nästa läsår!

spara 
ditt kort till 
nästa läsår


