Skoleklassekort

Skoleklassekort

Sikker rejse med bus, tog og metro

Skoleklassekortet er et abonnementskort, der giver skoleklasser,
skolefritidsordninger (SFO) og lignende grupper mulighed for at
køre med busser, tog og metro.

For at rejsen bliver så sikker som mulig, beder vi Jer så vidt
muligt være opmærksom på:
•

At børnene sidder ned.

•

At børnene holder fast.

Kortet gælder til max. 3 voksne og 30 børn og unge under 18 år.
Mindst én voksen og ét barn skal rejse samtidigt.

•

At I altid bruger midterdøren, når I står af bussen.
Så kan chaufføren bedst se Jer.

Skolekortet gælder et år fra en vilkårlig dato.

•

At stå bag de gule prikker på perronen på stationen.
Så er der god afstand til perronkanten.

Er der brug for ekstra ledsagere til børn, kan man bytte fire børn
med én voksen. Det gælder uanset børnenes alder. Mindst ligeså
mange børn som voksne skal dog rejse samtidigt.

•

Stå der hvor den forreste S-togsvogn standser.
Så kan lokomotivføreren bedst se Jer.

•

Ikke at gå ind eller ud af toget, når afgangssignalet har lydt.

Kortet kan bruges på skift af forskellige grupper fra samme
skole eller SFO.

Pris
Se prisen på moviawebshop.dk (det kræver at du er oprettet som
erhvervskunde med brugernavn og password, og er logget ind).

Kortenes gyldighed
Kortet er gyldigt mandag-fredag (hverdage) til bus, metro, tog
og lokaltog imellem kl. 9.00-15.00. Sidste påstigning skal finde
sted senest kl. 15.00.
Kortet er dog gyldigt til bus og lokaltog mellem kl. 8.00-9.00 og
igen mellem kl. 15.00-17.00 udenfor zonerne 1-4, 30-33 og 40-44.
Sidste påstigning skal finde sted senest kl. 17.00.
Man kan ikke benytte kort i DSB-tog mellem kl. 8.00-9.00. og
kl. 15.00-17.00. Gælder hele Sjælland, Lolland og Falster.
Kortet gælder ikke nytårsdag, skærtorsdag, langfredag,
2. påskedag, store bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag
samt 1. og 2. juledag.
Man kan ikke have skoleklassekort til to takstområder og køre
over grænsen mellem de 2 områder. Dette kræver en særlig
billet.

Køb af kort
Gå ind på moviawebshop.dk. Her kan du købe kortet. Har du ikke
adgang, kan du få den ved at vælge ’Ny kunde’ under login.

