Guide til dig der
ønsker at rejse på
pendlerkort eller
rejsekort med
pendler kombi
I denne folder finder du hjælp til de vigtigste trin når du køber et
pendlerkort, og hvordan du bestiller pendler kombi til et rejsekort,
du allerede har. Du får også gode råd til, hvad du som pendler kan
få af fordele med rejsekort eller pendlerkort.
Et pendlerkort har samme gyldighedsområde og pris uanset om
du køber det på app, rejsekort mv. Det er således det samme
produkt du får, når du skifter fra f.eks. pap til rejsekort.

Hvilken type rejsekort
skal jeg vælge?
Rejsekort Pendlerkort
Pendlerkort er til dig, der kun har behov for at rejse i dit pendlerområde, og gerne vil slippe for at skulle huske at checke ind og ud.
Du skal kun checke ind i bus, og når du aktiverer en ny periode.
Via selvbetjeningen på rejsekort.dk har du mulighed for at oprette
en fornyelsesaftale til dit pendlerkort. Så bliver nye perioder lagt
på kortet helt automatisk. Du skal dog stadig huske at checke ind
for at aktivere en ny periode, hver gang den foregående er udløbet.
Rejsekort med Pendler Kombi
Med pendler kombi på dit rejsekort kan du både rejse frit i et pendlerområde efter eget valg og uden for området med ét og samme kort.
Så slipper du for at tænke på zoner, priser og køb af ekstra billetter.
Rejsekort med pendler kombi koster det samme som et pendlerkort i DSB app, og rejser du uden for dit pendlerkorts gyldighedsområde, betaler du kun for den del af rejsen, der er uden for området. Når du rejser uden for dit pendlerområde, får du glæde af
fordelene ved rejsekort. Blandt andet får du dine rejsekortrabatter
helt automatisk.
Bare check ind, når din rejse starter, når du skifter transportmiddel
undervejs, og check ud, når den slutter – så klarer kortet resten.
Herunder kan du sammenligne korttyperne med hinanden

Rejsekort

Pendlerkort

Online køb og selvbetjening
Check ind
Check ud
Fast pris i valgt område
Kan bruges overalt
Tag flere med på kortet
Spær mistet kort
Minimumssaldo på kort

*

Pendler kombi

Sådan køber du et rejsekort
pendlerkort/pendler kombi
på rejsekort.dk
Her får du en trin-for-trin-guide til, hvordan du køber et pendlerkort
eller bestiller pendler kombi til dit eksisterende rejsekort.

Trin 1 – Log ind på selvbetjeningen

Selvbetjening

Er du ny i rejsekort systemet, skal du gå ind på
rejsekort.dk og oprette en brugerkonto med NemID.
Har du allerede et rejsekort, kan du nøjes med at logge
på selvbetjening, som du plejer. Selvbetjeningsknappen
finder du i øverste højre side på forsiden af rejsekort.dk.

Trin 2 – Bestil pendlerkort

Min rabat
Rejsekort indstillinger
Nyt rejsekort

Køb rejsekort
Køb periodekort
Følg dit nye rejse
Mine oplysninger
Når du er logget ind, skal du i venstremenuen vælge
’Køb periodekort’.

Trin 3 – Vælg kundetype
men du skal altid selv være med på
rejsen.
Du kan altid spærre dit rejsekort.
Læs mere om dette rejsekort
Vælg kundetype
Voksen
Barn
Pensionist

Nu skal du vælge din kundetype: voksen, barn
eller pensionist.
Bemærk: Du skal vælge kundetypen barn, hvis du er
mellem 0-15 år. Er du under 15 år, skal en voksen
bestille dit rejsekort.
Du skal vælge kundetypen pensionist, hvis du er
fyldt 65 år, eller hvis du er førtidspensionist.

Trin 4 – Vælg dit kort

Vælg rejsekortpakke
Du er ved at bestille et Rejsekort personligt.
Herunder kan du vælge den rejsekortpakke, der indeholder de mul
På næste side kan du vælge ev.t at få dit rejsekort sendt til en and

Pendlerkort til
Sjælland
Du kan rejse frit på dit pendlerkort i det
pendlerområde, som du vælger, Rejsekortet
bruges til pendler rejser

På denne side kan du se de produkter, du kan vælge
imellem. Vælg det kort, der passer til det område,
du skal rejser i.

Trin 5 – Foto på kortet

Foto
Få foto på dit rejsekort, det mindsker risikoen for misbrug
Foto på rejsekort er obligatorisk for pensionister.
Upload foto til dit rejsekort
Ja, jeg ønsker foto på mit
rejsekort.

Klik på ’’Gennemse’’ og vælg d
bruge JPG eller PNG filer og få
ikke lykkes at uploade dit foto
Gennemse

Dit foto skal være vellignende

Du kan selv vælge, om du vil have foto på dit pendlerkort. Bemærk: Vælger du at få foto på kortet, mindsker
du risikoen for misbrug, hvis du mister kortet.

Trin 6 – Vælg zoner
Her kan du søge efter fra og til. Derefter kan du
foretage yderligere valg på kortet til højre.
Fra

hellerup

Til
Gyldighedsdato
Ved første Check-In
På
Søg

Når du skal vælge zoner, skal du indtaste ’Fra´ og ’Til´
station/stoppested. Tryk derefter på ’Søg´ og vælg herefter den pendlerstrækning, dit kort skal være gyldig til.

Trin 7 – Vælg periodelængde og fornyelsesmetode
1. Periodekort

2. Godkend

3. Betaling

4. Bekræftigelse

Vælg fornyelse og periodelængde
Fornyelsesaftale - fornyer automatisk din periode, når den udløber
Manuel fornyelse - du fornyer selv din periode
Kundetype Voksen
Fornyelsesaftale
Vælg fornyelsesaftale samt periodens længde
30 dage Pendler Kombi Sydtrafik - Se detaljer

28,33 kr./dage

Øst

Manuel fornyelse
Vælg manuel fornyelse, samt hvor mange dage du ønsker perioden skal være
30-180 dage Pendler Kombi
Sydtrafik-Øst

Se detajler

28,33 kr./dage

Pris for periodekort: 1324,80 kr.
Tilbage

Næste

Du står nu over for to valgmuligheder: Du kan oprette
en fornyelsesaftale med en minimumsperiodelængde
på 30 dage eller selv forny din periode løbende og frit
vælge en periodelængde mellem 30 og 180 dage.
Vil du have en fleksibel fornyelsesaftale, anbefaler vi,
at du selv vælger en periodelængde, som passer dig.

Trin 8 – Godkend bestilling
1. Periodekort

2. Godkend

3. Betaling

4. Bekræftigelse

Godkend
Du har valgt flg. periodekort til dit rejsekort

Beskrivelse
Antal

Beskrivelse

1

Område/zoner: Fredericia (SYD 530) til Haderslev (SYD 730)
Fredericia (SYD 530), SYD 538, SYD 540, SYD 542, SYD 543, SYD 544, SYD
573, SYD 574, SYD 576, SYD 577, SYD 733, SYD 734, SYD 738, SYD 742,
SYD 743, SYD 671, Haderslev (SYD 730)

Total

kr.

kr. 1324,80

Periodekort
Du har valgt at købe et periodekort, som du selv fornyer.

Tilbage

pris
1324,80

Næste

Nu mangler du bare at godkende din bestilling og
indtaste dine betalingskort-oplysninger.

Fordele ved pendlerkort
•

Med et pendlerkort skal du kun checke ind, når du skal
med bussen, og når du skal aktivere en ny periode.

•

Via selvbetjeningen på rejsekort.dk kan du nemt og
hurtigt oprette en fornyelsesaftale på dit pendlerkort.

•

Med et pendlerkort kan du tilmelde dig Pendler-rejsetidsgaranti og automatisk få kompensation, hvis der er
forsinkelser på din pendlerstrækning.

Fordele ved rejsekort
med pendler kombi
•

Med et rejsekort med pendler kombi kort kan du både
rejse frit i dit pendlerområde og uden for området med
ét og samme kort. Når du rejser uden for dit pendlerområde, får du desuden de rabatter, du skal have med
rejsekort, helt automatisk.

•

Rejsekort med pendler kombi koster det samme som et
pendlerkort i DSB app.

•

Rejser du uden for dit pendlerområde, betaler du kun for
den del af rejsen, der er uden for området.

•

Du kan tilmelde dig Pendler-rejsetidsgaranti og automatisk få kompensation, hvis der er forsinkelser på din
pendlerstrækning.

