
PENSIONIST 
FÅ RABAT NÅR DU REJSER



Når du er 67 år eller derover, kan du få rabat, når 
du rejser. Det samme gælder også, hvis du er før-
tidspensionist. 
Hvilken billettype der er bedst og billigst for dig, 
afhænger blandt andet af, hvor meget du rejser. 

Der er tre typer billetter at vælge imellem: 

Enkeltbillet 

› Til dig der rejser af og til 

› Billetten købes kontant i bussen, eller på mobilen 
i Sydtrafiks app 

› Der er ingen rabat på enkeltbilletter 

Rejsekort 

› Til dig der rejser af og til 

› Det er billigere end at købe en enkeltbillet, 
og det er også nemmere at bruge 

Pendlerkort 

› Til dig der rejser ofte på en fast strækning fra A til B 

› Rejser du mere end 20 rejser om måneden, er et 
pendlerkort den billigste løsning

Kære pensionist 



Som pensionist er der forskellige rabatter, du kan 
gøre brug af. Vi anbefaler, at du køber enten et rej-
sekort eller et pendlerkort, da du ikke får rabat på 
enkeltbilletten. 

Rejsekort rabat 
Rejsekort findes i en pensionist-udgave, så du rejser 
til nedsat pris af, hvad en enkeltbillet koster. Rejser 
du ofte, bliver det endnu billigere. 

Pendlerkort rabat 
Pendlerkort findes også i en pensionist-udgave, 
som er 30% billigere end almindelige pendlerkort. 

Myldretids rabat 
Med et rejsekort får du 20% rabat, når du rejser 
uden for myldretid. Det er på hverdage mellem kl. 
11-13 og kl. 18-07, samt hele lørdage, søndage og 
hellidage. Der gives ingen rabat på enkeltbillet eller 
pendlerkort. 

Tag børnebørnene gratis med 
Uanset billettype kan du tage 2 børn under 12 år 
gratis med på rejsen. 

Rabat 

Husk at blive pensionist :-) 
Når du bliver 67, skal du være op-
mærksom på, at du modtager en 
sms eller e-mail på at kundetypen 
på dit rejsekort eller pendlerkort 
bliver ændret til pensionist, ellers 
får du ikke din rabat.



Rejser du sjældent 
Selvom du kun rejser få gange om året, anbefaler 
vi dig at købe et rejsekort. Det er altid den billigste 
løsning, og så har du altid en billet ved hånden. 

Rejser du ofte eller langt 
Rejser du den samme strækning fra A til B mere 
end 20 gange om måneden, skal du have dig et 
pendlerkort. 
Rejser du langt, fx fra Kolding til Ålborg, bør du al-
tid tjekke prisen på rejseplanen.dk, for at være helt 
sikker på at få den billigste billet. 

Pensionistkort - Tilbud fra kommunen 
En række kommuner tilbyder rejsekort til specielt 
lave priser. Se hvilke kommuner og læs mere om 
kortene på sydtrafik.dk/pensionist. 

Ud at se med DSB 
Når du søger efter den billigste billet med tog, bør 
du også tjekke om DSB eller Arriva tilbyder special-
billetter som fx DSB Orange eller Arriva OneDay. 
Disse billetter sælges til nedsatte priser, og gælder 
typisk kun på udvalgte tidspunkter eller stræknin-
ger. Vær opmærksom på, at disse billetter ikke vises i 
rejseplanen, men skal findes på DSB.dk og Arriva.dk. 

Find din rejse og bedste pris på Rejseplanen 
Rejseplanen.dk er en online ruteplanlægger for den 
kollektive trafik med bus, tog og metro i Danmark. 
Indtast hvor du vil rejse fra og til, så får du rejsefor-
slag og oplysninger om, hvad turen koster. 
Du kan hente rejseplanen app på App Store eller 
Google Play.

Vi anbefaler 

http://DSB.dk
http://Arriva.dk
http://rejseplanen.dk
http://sydtrafik.dk/pensionist
http://rejseplanen.dk


Husk at tjekke ind og tjekke ud 
I Sydtrafik anbefaler vi, at du altid 
tjekker dit rejsekort og pendlerkort både ind og ud 
på de blå rejsekort-standere, når du rejser. 

› Tjek ind, når rejsen begynder 

› Tjek ind ved skift på rejsen 

› Tjek ud, når rejsen slutter 

Glemt at tjekke ud? 
Hvis du glemmer at tjekke ud, når rejsen er forbi, så 
kan du stadig nå det. Brug rejsekorts Check-Udvej 
app til at indmelde dit tjek ud - via mobilen eller en 
computer. Rejsekort beregner din pris for rejsen ud 
fra din indmelding. 
Du finder appen på App Store og Google Play. 

Glemte sager 
Hvis du har glemt noget i en af Sydtrafiks busser 
eller på Vestbanen, kan du kontakte Sydtrafiks Kun-
decenter på tlf. 7010 4410, så hjælper vi dig videre. 

Børn under 12 år 
En pensionist kan have to børn under 12 år gratis 
med.

Værd at vide 



Rejsegaranti 
Hvis bussen er skyld i, at du kommer mere end 20 
minutter for sent, kan du søge om rejsegaranti. 
Sydtrafik dækker taxa eller kørsel i egen bil op til 
50 km. 
Læs de nærmere regler på sydtrafik.dk/rejsegaranti. 

Brug for en køreplan? 
Har du brug for en køreplan, finder du den på 
hjemmesiden sydtrafik.dk/køreplaner, men vi an-
befaler, at du søger din rejse på rejseplanen.dk. 
Den findes også som app til mobilen. 
Ønsker du at få køreplaner på papir, kan du bestil-
le dem på sydtrafik.dk/print eller ved at kontakte 
Sydtrafik på tlf. 7010 4410. De bliver sendt med 
posten. 

Hvor er enkeltbilletten gyldig? 
Sydtrafiks enkeltbilletter kan bruges i Sydtrafiks 
busser og på Vestbanen (Esbjerg - Nørre Nebel). 
Ved øvrige rejser, der kombinerer bus- og togrejser, 
skal billetten købes hos DSB eller Arriva. 

Hvor er rejsekort gyldig? 
Rejsekort er gyldig i hele landet. Rejsekort kan be-
nyttes til bus, tog, letbane og metro. 

Cykel 
Cykler kan tages med, hvis bussen er indrettet til 
det, og der ellers er ledig plads. Sydtrafiks kunde-
center oplyser gerne, på hvilke ruter der kan med-
tages cykler. Sydtrafiks cykelbillet kan ikke benyttes 
til togrejser. 

Hund 
En lille hund i transportkasse eller lignende kan du 
tage med gratis, samt føre/servicehund. For en stor 
hund i snor betaler du børnetakst.

Værd at vide

http://sydtrafik.dk/rejsegaranti
http://rejseplanen.dk
http://sydtrafik.dk/k�replaner
http://sydtrafik.dk/print


Plustur kan benyttes i de tilfælde, hvor bussen eller 
toget ikke kører hele vejen. Du bliver kørt mellem 
adresse og stoppested eller stoppested og adresse. 
Plustur vil altid koble dig på den nærmste kollektive 
trafik. 

Du kan læse mere om Plustur på: 
sydtrafik.dk/plustur. 

Søg din rejse på rejseplanen.dk 
Hvis plustur er mulig for din rejse, vil det blive vist 
i søgeresultatet. 

Køb billet 
Her køber du billet til din Plustur ved at vælge 
”køb”. Billet til bussen kan du enten købe kontant i 
bussen, eller du kan bruge dit rejsekort. 

Bestilling af Flextur 
Du bliver sendt videre til Flextrafiks bestillingspor-
tal, hvor du også kan bestille billet til flere rejsende. 
Du skal oprette dig som bruger hos Flextrafik. 

Betaling 
På bestillingsportalen betaler du for turen, og du 
får oplyst, hvornår du bliver hentet. 

Påmindelse 
Du får en SMS 24 timer før dit afhentningstids-
punkt og igen 15 min. før du bliver hentet.

12:05 13:05 

Plustur Bus 

Plustur 

Plustur - Trin for trin 

http://sydtrafik.dk/plustur
http://rejseplanen.dk


Rejser i Sydtrafiks område 
Billetten er for dig, der kun rejser sjældent. Det 
er den dyreste billettype, da der ikke gives nogen 
penionistrabat. Du kan altid købe en billet kontant 
i bussen. 

Gyldighed 

› Billetten gælder kun til den tur, du køber billetten til 

› Sydtrafiks enkeltbilletter kan bruges i Sydtrafiks 
busser og på Vestbanen (Esbjerg - Nørre Nebel) 

Hvad koster det? 

› Prisen afhænger af hvor langt du skal rejse 

Hvem kan bruge billetten? 

› Alle kan købe og bruge en enkeltbillet 

› Du kan også tage to børn under 12 år gratis med 

Fordele 

› Kræver ikke registrering af personoplysninger 

› Kan også købes som mobilbillet via Sydtrafiks app

Enkeltbillet 



Rejser i hele Danmark 
Rejsekort er for dig, der rejser af og til. Allerede 
fra første rejse sparer du penge i forhold til enkelt-
billetten - og jo oftere du rejser, jo mere sparer du. 

Gyldighed 

› Kan bruges i bus, tog, letbane og Metro i hele 
Danmark 

› Kortet er gyldigt i 5 år 

Hvad koster det? 

› Et rejsekort koster 50 kr ved oprettelse 

› Rejsens pris afhænger af, hvor langt du rejser 

› Du kan tilføje en automatisk Tank-Op aftale, 
så der altid er penge på kortet 

› Online oversigt over forbrug 

Hvem kan bruge kortet? 

› Kun dig - kortet er personligt 

› Du kan tage andre med på dit rejsekort 

› Du kan også tage to børn under 12 år gratis med 

Køb et kort 

› Bestil dit rejsekort online på Rejsekort.dk 

› Førtidspensionister kan ikke bestille online, men 
skal henvende sig personligt på et af Sydtrafiks 
salgssteder og medbringe dokumentation 
(se Sydtrafiks salgssteder på bagsiden) 

Rejsekort personligt 

Rabat uden for myldretiden 
Rejser du på hverdage mellem kl. 
11-13 og mellem kl. 18-07, samt på 
alle lørdage, søndage og hellig-dage, 
bliver der automatisk fratrukket 20% 
ekstra rabat på din rejse.

REJSEKORT

012345 678 900 000 1

BJARNE HANSEN

http://Rejsekort.dk


Fast pris på fast strækning 
Pendlerkort er for dig, der rejser den samme stræk-
ning fra A til B mere end 20 gange om måneden. 

Gyldighed 

› Du kan rejse frit på en strækning i Sydtrafiks 
område, som du selv vælger, til en fast pris. 

Hvad koster det? 

› Kortet koster 50 kr. ved oprettelse + prisen for 
den faste rejse, du vælger 

› Du kan vælge automatisk eller manuel fornyelse 
af perioden 

Hvem kan bruge kortet? 

› Kun dig - kortet er personligt 

› Du kan ikke tage flere med på dit pendlerkort 

› Du kan tage to børn under 12 år gratis med 

Køb et kort 

› Bestil dit pendlerkort online på Rejsekort.dk 

› Førtidspensionister kan ikke bestille online, men 
skal henvende sig personligt på et af Sydtrafiks 
salgssteder og medbringe dokumentation 
(se Sydtrafiks salgssteder på bagsiden)

Pendlerkort 

http://Rejsekort.dk


Fast pris på fast strækning 
+ rejser i hele Danmark 
Her er pendlerkort og rejsekort samlet i ét kort. Har 
du allerede et rejsekort, kan du få pendlerkortet til-
føjet på kortet. 

Gyldighed 

› Du kan rejse frit på en strækning i Sydtrafiks 
område, som du selv vælger, til en fast pris. 

› Du kan rejse med bus, tog, letbane og Metro 
udover din faste strækning 

Hvad koster det? 

› Kortet koster 50 kr. ved oprettelse + prisen for 
den faste rejse, du vælger 

› Der skal altid stå mindst 25 kr. på kortet 

› Du betaler normal rejsekortpris for de rejser, som 
foregår udenfor din faste rejse 

› Du kan vælge automatisk eller manuel fornyelse 
af perioden 

Hvem kan bruge kortet? 

› Kun dig - kortet er personligt 

› Du kan tage flere med på dit rejsekort kombi 

› Du kan tage to børn under 12 år gratis med 

Køb et kort 

› Bestil dit rejsekort med pendler kombi online på 
rejsekort.dk. 

› Førtidspensionister kan ikke bestille online, men 
skal henvende sig personligt på et af Sydtrafiks 
salgsstederog medbringe dokumentation 
(se Sydtrafiks salgssteder på bagsiden)

Rejsekort med pendler kombiRejsekort med pendler kombi 

REJSEKORT

012345 678 900 000 1

BJARNE HANSEN

http://rejsekort.dk


Sydtrafik app 
Du kan have din billet med dig på mobilen med 
Sydtrafik app - så har du den altid lige ved hånden. 

I appen kan du: 

› Købe enkeltbillet 

› Købe pendlerkort 

› Købe billet til flere personer 

› Købe specialbilletter til events 

› Gemme favoritbilletter 

Betaling 
Du skal oprette en konto i appen, før du kan købe 
billetter. Når du køber billet, bliver beløbet trukket 
automatisk via MobilePay eller dit betalingskort. 

Køb billet 
Du skal have købt og modtaget din billet i appen, 
inden du stiger på bussen. 

Hent appen gratis på App Store eller Google Play. 
Læs mere på sydtrafik.dk/mobilapp 

Mine billetter & pendlerkortEnkeltbillet
14:59:29

7I
Fra:

Vejen Rutebilstation (3660)
Til:

Kolding Busterminal (3540)

5

1 voksen
Gyldig fra:

20. aug. 2021 kl. 11:35
Gyldig til:

20. aug. 2021 kl. 13:05

Gyldig til Sydtrafiks busser og Vestbanen.

Billet Info

Enkeltbilletter og specialbilletter kan bruges 
i Sydtrafiks busser og på Vestbanen (Esbjerg 
- Nørre Nebel). Ved øvrige rejser, der kombi-
nerer bus- og togrejser, skal billetten købes 
hos DSB eller Arriva. 

Pendlerkort er et fælles produkt mellem 
Sydtrafik, DSB og Arriva, og gælder i både 
bus og tog.

http://sydtrafik.dk/mobilapp


Uanset hvilket kort du har, skal der være penge på 
kontoen, for at du kan rejse. 

På Sydtrafiks salgssteder kan du få tanket dit rejse-
kort op og få perioden på dit pendlerkort fornyet. 
Det er også muligt at tanke rejsekort op på auto-
materne på DSB stationerne. 

Men det letteste er at tanke dit kort op via selvbe-
tjening på rejsekort.dk. Her har du også mulighed 
for at oprette aftaler om automatisk optankning af 
rejsekort og fornyelse af periode på pendlerkort: 

Rejsekort - automatisk tank-op-aftale 

› Med en tank-op-aftale er der altid penge på dit 
rejsekort. Der bliver automatisk overført penge 
fra dit betalingskort hver gang saldoen på dit 
rejsekort når et aftalt minimum. 
Så er du altid rejseklar 

Pendlerkort - automatisk fornyelse af periode 

› Perioden er altid 30 dage og fornyes automatisk 
ved udløb 

› En ny periode på 30 dage begynder først, når du 
tjekker ind med dit pendlerkort eller rejsekort 
med pendler kombi. Det gælder også, hvis du 
rejser med toget 

› Der kan oprettes en tank-op-aftale på rejsekort 
med pendler kombi til brug for rejser udenfor 
den faste strækning 

Tank op 

Vi anbefaler automatisk 
optankning og fornyelse

http://rejsekort.dk


Som alternativ til at køre med bus og tog kan du 
benytte dig af Flextur. Du bliver hentet ved din bo-
pæl og kørt fra kantsten til kantsten. Du kan ikke 
bruge rejsekort eller pendlerkort til at betale med. 

Hvad er Flextur 
Flextur er kollektiv trafik, der køres i mindre vogne 
på bestilling. Der er ingen fast køreplan eller stop-
pesteder. Du kører sammen med andre, og vognen 
kører en på forhånd planlagt rute for at hente dem. 

Kører hver dag 
Flextur kører alle ugens dage fra 6 morgen til mid-
nat. Du skal bestille mindst 2 timer før afhentning. 

Alle kan benytte det 
Alle kan benytte sig af Flextur. Det kræver blot, at 
du kan komme til og fra bilen uden hjælp fra chauf-
føren. 

Hvad koster det? 
Prisen for en Flextur varierer, afhængig af hvilken 
kommune du bor i. 
Du finder priser på sydtrafik.dk/flextur eller ved at 
kontakte Flextrafik på tlf. 76 608 608. Læs mere om 
mulighederne på sydtrafik.dk/flextrafik

Flextur 
Bestil på tlf. 76 608 608 

http://sydtrafik.dk/flextur
http://sydtrafik.dk/flextrafik


Hos Sydtrafik har vi tre kundeambassadører, som 
blandt andet tager rundt og fortæller om billetty-
per og mulighederne for at benytte kollektiv trafik. 
Har du og din lokalforening lyst til at høre mere om 
de mange muligheder, så tilbyder Sydtrafik oplæg 
af op til 2 timers varighed. 

Her fortæller vi fx om følgende emner: 

› Rejsekort, Sydtrafiks hjemmeside og mobilapp, 

Rejseplanen, Flextur og Plustur. 

Det er gratis 
Det er gratis at få besøg af ambassadørerne. I skal 
blot selv sørge for lokaler, forplejning af deltagere, 
og eventuel annoncering. Arrangementer fungerer 
bedst når der er max 50 deltagere, men vi kommer 
gerne flere gange. 

Kontakt os 
Har du lyst til at få besøg, så ring eller skriv: 

› Maria Holm Tlf. 2372 8308 

› Siri Jørgensen Tlf. 5124 8958 

› Gitte Berndsen Tlf. 2326 9934 

Email: ambassador@sydtrafik.dk 

www.sydtrafik.dk/ambassadør

Kundeambassadører 

mailto:ambassador@sydtrafik.dk
http://www.sydtrafik.dk/ambassad%C3%B8r


Her finder du os 
Besøg et af Sydtrafiks salgssteder. 
Find adresser og åbningstider sydtrafik.dk/salg 

Kundecenter 
Har du spørgsmål om Sydtrafiks produkter eller 
rejsekort, så ring til os - vi hjælper gerne. 

Sydtrafik Kundecenter: 7010 4410 
Rejsekort Kundecenter: 7011 3333 

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen 
sydtrafik.dk | post@sydtrafik.dk 0
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http://sydtrafik.dk/salg
http://sydtrafik.dk
mailto:post@sydtrafik.dk
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