Tack för att du
laddat ner appen
Så här gör du för att komma igång
Öppna appen och gå in under
Inställningar.
1.1 Registrera ditt mobilnummer.
2.2 Logga in på Mitt konto för att få
tappa bort-garanti till dina biljetter.
Mitt konto skaffar du på
skanetrafiken.se
3.3 Registrera din e-postadress
för att kunna få kvitto.
4 Välj hur du vill betala under
4.
Betalningsinställningar. Nu är
du klar för att köpa din biljett!

5.5 Är du inloggad på Mitt konto
finns dina värdekoder redan där.
Du kan också lägga in en eller
flera värdekoder manuellt under
Värdekoder.
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Så här köper du biljett
Börja med att välja vart du ska åka. Tryck
sedan på valfri avgång och sedan Välj biljett.

Avbryt

Välj biljett
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1.1 Tryck på kartan för att se zonen som du
kan resa fritt inom. Du kan också lägga
till fler hållplatser i Skåne och Danmark.
2.2 Välj mellan enkel-, 24-timmars- eller
30-dagarsbiljett. 24-timmarsbiljetten
kostar som två enkelbiljetter.
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Avbryt

Välj biljett

3.3 Välj antal vuxen, barn eller student.
4.4 Är ni fler som reser tillsammans dras
rabatten automatiskt.
5.5 Välj eventuella tillägg.
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6.6 För att betala med värdekod tryck på
knappen. Tryck på Värdekoder manuellt
för att välja vilken/vilka värdekoder du
vill använda. Observera att om du har en
värdekod med saldo (12-siffrig) betas
summan av efterhand. Har du en värdekod efter försening (10-siffrig) dras hela
summan på en gång.
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7.7 Biljetten aktiveras automatiskt. Ska du
resa senare trycker du av den gröna
knappen. Tänk på att du då måste
aktivera biljetten innan du går ombord
för att den ska vara giltig.
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8.8 Tryck på Välj betalsätt och slutför köpet.
Under Biljetter hittar du alla dina biljetter,
såväl oanvända som förbrukade.

Tänk på att uppdatera appen regelbundet
i AppStore eller GooglePlay.

