så här reser
du med din

serviceresebiljett

Serviceresor

Detta är din
serviceresebiljett
Kortet är klart att använda
Din serviceresebiljett är kopplad till ditt nya kort.
Serviceresebiljetten använder du för att resa med
Skånetrafikens bussar, tåg, närtrafik, anropsstyrd
trafik samt färdtjänst inom Skåne.
Personlig biljett
Biljetten är personlig och får inte överlåtas till någon
annan. Skriv ditt namn på baksidan av kortet och tänk
på att du alltid måste kunna legitimera dig när du reser.
Hur länge är serviceresebiljetten giltig?
Den är giltig så länge du har tillstånd för färdtjänst.
Blippa ett kort i taget
Ta upp ditt reskort ur plånboken när du ska blippa.
Annars riskerar du att köpa en extrabiljett med ditt
betalkort.

Så här fungerar det
Fria resor på buss och tåg inom Skåne
Med din serviceresebiljett reser du med våra bussar, tåg, närtrafik
och anropsstyrd trafik. Du reser kostnadsfritt och så ofta du vill.
Biljetten gäller för resor inom hela Skåne.
Färdtjänst
Serviceresebiljetten använder du även när du reser med färdtjänst.
Du visar upp ditt kort för föraren.

Här blippar
du kortet när
du åker buss

Spara ditt kort
Kom ihåg att spara ditt kort. Om du blir beviljad en ny period med
färdtjänst uppdateras ditt kort automatiskt. Du kan även koppla
andra biljetter till kortet. Läs mer på skanetrafiken.se.

Så här reser du
Buss
På stads- och regionbussar blippar du bara
ditt kort mot det svarta fältet på den röda
kortläsaren. Håll kortet nära och stilla, tills
en grön lampa lyser och en signal hörs.
Då registreras din resa och allt är klart.
Tåg
Visa ditt kort för tågvärden som läser av det
med sin biljettläsare.
Färdtjänst, närtrafik och anropsstyrd trafik
Du visar upp ditt kort för föraren vid resans start.
Ventrafiken
När du reser med Ventrafiken behöver du och eventuell ledsagare/
medresenär boka och hämta ut biljett innan resan. Detta görs i
förväg via Ventrafikens biljettkontor. När du stiger ombord visar
du upp biljett och ditt kort.

Hjälp på buss- och tågresan
Din ledsagare reser fritt
Med serviceresebiljetten får du ta med dig en ledsagare
kostnadsfritt när du reser med våra bussar och tåg inom Skåne,
med Öresundståg till Danmark och inom Hallandstrafikens
allmänna kollektivtrafik. Ledsagaren ska hjälpa dig på resan.
Stationsledsagning
Ledsagning av utbildad personal erbjuds kostnadsfritt till
och från tåget på de större stationerna inom Skåne. Beställ
ledsagning på 0771-77 77 77 minst 24 timmar innan du
ska resa. För mer information gå in på skanetrafiken.se eller
kontakta kundtjänst.
Anpassad trafik med personal som hjälper dig
Våra bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade och vi gör
vårt bästa för att ännu fler ska kunna resa med oss. Våra
tågvärdar och förare finns också till hands för att hjälpa dig.

Resa utanför Skåne
När du ska resa utanför Skåne gäller inte din serviceresebiljett.
Då behöver du köpa till en biljett från sista hållplats eller station
inom Skåne. Det kan du göra i vår app, på vår hemsida eller
hos våra kundcenter och ombud. På våra gula regionbussar kan
du köpa biljett med ditt betalkort. På våra gröna stadsbussar
kan du inte köpa en biljett för att resa utanför Skåne. Reser du
vidare med tåg måste du köpa din biljett innan du går på tåget.
Biljettautomater finns på alla våra tågstationer. Automaterna
har pekskärmar som guidar dig steg för steg. Du kan betala
med betalkort. Har du en funktionsnedsättning som gör det
svårt för dig att köpa biljett i våra automater kan du få en
inbetalningsavi ombord på tåget istället.

Om ditt kort försvinner
eller inte fungerar
Kontakta Skånetrafiken kundtjänst serviceresor
på telefon 0771-77 44 33 eller mejla
kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se.
Din serviceresebiljett kopplas om till ett nytt kort
som du får hemskickat utan kostnad.

Har du frågor om
serviceresebiljetten?
Välkommen att kontakta Skånetrafiken kundtjänst
serviceresor på telefon 0771-77 44 33 eller mejla
kundtjanstserviceresor@skanetrafiken.se

Information om
linjer och tider
Tidtabeller finns på skanetrafiken.se och i våra appar.
Du kan också ringa vår kundtjänst eller automatiska
trafikupplysning.
Kundtjänst
0771-77 77 77
Alla dagar kl 8–20
Automatisk trafikupplysning
0771-77 77 24
Dygnet runt
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Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne.
Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka
465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss
och tåg samt 5 500 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna.
Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och
genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart
samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela
Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Alla Skånetrafikens buss- och tågresor är märkta
med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval.

Denna broschyr är tryckt på miljövänligt papper
tillverkat av 100 procent returfiber.
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