
Sådan søger du en rejse og køber en billet  

Enkeltbillet, klippekort, dagskort, ugekort eller periodekort 

Udfyld felterne fra og til  

eller tryk på det lille ”sigtekorn”, hvis du 

ønsker at vælge en rejse ud fra, hvor du 

befinder dig 

Tryk på pilen ud for tilpas, hvis du øn-

sker at vælge tidspunkt eller dato 

  - ellers tryk på søg 

Du kan vælge at søge ud fra rejser du 

tidligere har søgt, steder du tidligere 

har søgt eller ud fra et kort 



Sådan søger du en rejse og køber en billet 

Du får nu en oversigt over de rejser, der 

passer til din søgning 

Vælg den, der passer dig bedst 



Sådan søger du en rejse og køber en billet 

I bunden af den valgte rejse, finder du 

oversigten over billetter og priser. 

Bemærk, klippekort pris vises pr. klip, 

men man betaler for 10 klip første gang, 

ubrugte klip gemmes i appen, og kan 

bruges efterfølgende. 

Periodekort vises for 30 dage, som er 

minumumskøb 

Tryk på Køb ud for den ønskede billet 



Sådan søger du en rejse og køber en billet 

Her blev valgt en enkeltbillet voksen 

Rejsens pris vises 

 

Billetvilkår vises 

 

 

 

Den valgte gyldighed vises 

Tryk på fortsæt 



Sådan søger du en rejse og køber en billet 

Kontrollér at alle oplysninger passer 

som ønsket 

Appen beregner selv dato, starttid, 

startzone og antal zoner ud fra din søg-

ning. 

 

 

 

 

Husk at markere, at billetten er til dig 

selv 

Tryk på fortsæt 



Sådan søger du en rejse og køber en billet 

Du flyttes nu til betalingsdelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan i øjeblikket kun betales med 

MobilePay 

Tryk på fortsæt til betaling 



Sådan søger du en rejse og køber en billet 

 

Appen skifter selv over til MobilePay, 

hvor du bekræfter din betaling. 

 

Når din betaling er gennemført, skifter 

appen tilbage til denne side, hvor du nu 

kan finde din billet. 

Tryk på billetten for at få den vist på 

skærmen. 

 

Du kan altid finde dine købte billetter, 

ved at gå ind i menuen, de tre streger 

oppe til venstre, og vælge punktet: Bil-

letter. Hvis en billet er udløbet, kan du 

finde den samme sted i punktet historik 

ligesom du altid kan finde dine klippe-

kort under menupunktet Billetter 

 

Ønsker du at købe yderligere billetter, 

tryk på køb billetter 


