
Sådan køber du en billet uden at søge rejse, eller klipper på dit klippekort 

Enkeltbillet, klippekort, dagskort, ugekort eller periodekort—brug denne metode, når du vil køre flere zoner 

på et ét-zones klippekort, f.eks. 3 zoner på et barn/pensionist klippekort 

Åbn Rejseplanen App og gå ind i menu-

en—det er de tre små streger oppe i 

venstre hjørne 

 

Vælg Billetter 



Sådan køber du en billet uden at søge rejse, eller klipper på dit klippekort 

Enkeltbillet, klippekort, dagskort, ugekort eller periodekort—brug også denne metode, når du vil køre flere 

zoner på et ét-zones klippekort, f.eks. 3 zoner på et barn/pensionist klippekort 

Du kommer nu til Forsiden på Billetter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryk på Køb billet 
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Nu har du en oversigt over alle dine 

aktive billetter—dine klippekort og en 

oversigt over, hvad du har haft, som nu 

er udløbet. 

Hvis du blot ønsker at vise en gyldig 

billet, så tryk på den billet, du ønsker at 

vise.  

 

Ønsker du at købe en ny billet, så tryk 

på ”køb billetter” nederst, hvor du bli-

ver stillet om til alle billettyper. 

 

Du kan også vælge at trykke på 

”klippekort” og få en oversigt over dine 

aktive klippekort, hvor du kan se, hvor 

mange klip du har tilbage 
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Enkeltbillet, klippekort, dagskort, ugekort eller periodekort—brug også denne metode, når du vil køre flere 

zoner på et ét-zones klippekort, f.eks. 3 zoner på et barn/pensionist klippekort 

At købe en billet foregår på samme 

måde som at bruge et klip på klippe-

kortet. 

Ved billet, vælg den billet, du ønsker 

Ved klippekort, vælg dit klippekort, 

sørg for, det passer til rejsen. 

Du vælger selv dato og tid 

Du skal også vælge antal zoner. På et 

klippekort er det allerede bestemt på 

kortet, du har købt. 

Dernæst skal du vælge en startzone 

Se evt. zoneoversigt ved at trykke her 

Nu kan du købe billetten, eller som her, 

vælge hvor mange klip på dit klippekort 

du ønsker at aktivere. Ønsker du f.eks. 

At køre 3 zoner på et 1-zone kort, skal 

du huske at vælge 3 klip 

 

Tryk på fortsæt 

http://webshop.bat.dk/tjek-min-zone
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Ved billetter, betaler du den viste pris 

via MobilePay 

 

Ved klippekort, hvor du bruger klip på et 

kort du allerede har betalt, der betaler 

du naturligvis nul kroner 

 

 

Tryk nu på Køb 

Klippekortet bliver nu stemplet. Hvis du 

køber en billet, sendes du lige forbi din 

MobilePay først, og så kommer billetten 

direkte på din telefon 
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Har du købt billet vises den nu under 

dine billetter 

Tryk på billetten for at vise den 

 

Har du klippet klip dit klippekort, vises 

kortet også her under dine billetter 

Tryk på klippekortet, for at vise det 
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Du kan nu vise dit klippekort eller din 

billet, og du er klar til at køre 

 

 

 

 

 

 

Bemærk her, de tre første klip er brugt, 

det fjerde klip er aktivt—har du klippet 

flere klip, vil alle aktive klip være grønne 

 

 


