NYTT RESEKORT
– NYA MÖJLIGHETER ATT RESA
Den 1 oktober 2016 inför Sörmlandstrafiken ett nytt biljett- och betalsystem.
Systemet ger en rad smarta förbättringar för dig som resenär. Samtidigt innebär det
en del förändringar som handlar om hur du reser, hur du köper biljett
och hur mycket du betalar för din resa.

Fördelar med resekortet och Mina sidor
Köp ett resekort och ladda kortet med periodkort eller reskassa.
Eller både och. Reskassan är ett nytt och smidigt betalsätt för dig
som laddar kortet via Mina sidor. Du kan ladda med jämna
hundrakronorsbelopp (100, 200, 300 kr osv.) och betalar sedan
biljetten med reskassan när du kliver ombord.
Med reskassan kan du resa när och vart du vill i hela länet.
Resekortet kan du handla i vår butik på Centralstationen i
Eskilstuna eller hos någon av våra ombud (adresserna till ombuden hittar du på vår webb).

Registrera dig på Mina sidor

Zonerna bestämmer hur långt du kan resa
på din biljett och vad resan ska kosta.

Genom att registrera dig och ditt kort på Mina sidor kan du ta del
av ännu fler fördelar. Det kostar ingenting och är snabbt fixat. Gå
in på sormlandstrafiken.se och kom igång direkt!

1. Ladda resekortet på nätet
När du har registrerat dig på Mina sidor är nästa steg att koppla ditt resekort till kontot.
När kortet är registrerat på Mina sidor kan du ladda det direkt via nätet, när du vill, med
vilken produkt du vill, eller med en reskassa. Där kan du även se kortets saldo och
historik.

2. Tappa bort-garanti
Ett kort som är registrerat på Mina sidor omfattas automatiskt av vår Tappa bort-garanti.
Det innebär att du har tillgång till ditt saldo även om du skulle bli av med ditt resekort.
Du spärrar själv kortet och kontaktar oss för att hämta ut ett nytt kort med alla dina
produkter. Det enda du betalar är de 20 kr som kortet kostar.

3. Ett konto – flera resekort
På Mina sidor kan du koppla flera resekort till ditt konto. Där kan du även döpa
korten för att hålla isär dem. Genom att registrera korten på Mina sidor håller
du enkelt koll på flera kort på ett och samma ställe.

Vill du resa med enkelbiljett?
För att resa med mobilbiljett krävs varken resekort eller registrering på Mina sidor. Ladda
ner appen på din smartphone och köp den direkt i mobilen.

Kontakta oss
E-post: kundservice@sormlandstrafiken.se
Telefon: 0771-22 40 00
Besök oss: Station360, Centralplan i Eskilstuna.
Mer information finns även på sormlandstrafiken.se.

