
ServiceinfoHer kan du få mere 
information

Få overblik over 
ændringerne

Pensionistkortet

•   Pensionistkortet bevares 
som papkort uden check ind og ud.

•   Vi indfører en ny storzone på Midtsjælland 
(DOT Midt) og harmo niserer priserne, så de 
bliver ens for alle. 

•   Aldersgrænsen for pensionistkortet følger 
pensionsalderen og hæves derfor til  
66,5 år. Er du under 66,5 år og har et  
pensionistkort, kan du fortsat forny dit 
kort, som du plejer (medbring dit gamle 
kort som dokumentation).

•   På hverdage kan kortet ikke bruges i  
bus, Lokaltog, tog og metro fra kl. 7-9  
og i DSB tog i DOT Øst fra kl. 15-17. 

•   Pensionistkortet kan købes på  
betjente salgssteder og på  
dinoffentligetransport.dk

Rejsekort personligt  
til pensionister

•   Med rejsekort personligt til 
pensionister får du 25 % rabat, uanset 
hvornår på døgnet du rejser.

•   Rejser du uden for myldretiden, får du  
yderligere 20 % rabat.

•   Aldersgrænsen for rejsekort personligt  
til pensionister er 65 år.

•   Du kan købe dit rejsekort personligt med 
kundetypen ‘pensionist’ på rejsekort.dk 
eller få et bestillingsskema tilsendt ved  
at ringe til Rejsekort Kundecenter på  
70 11 33 33.

Pensionist kort og rejsekort personligt 
til pensionister og førtids pensionister:

 Nye muligheder  
 og priser fra  
 17. januar 2021

Find mere information, og læs om ændringerne 
på dinoffentligetransport.dk/pensionist

Rejsekort til pensionister

Du kan købe dit rejsekort
personligt med kundetypen ‘pensionist’ på 
rejsekort.dk eller få et bestillingsskema 
tilsendt ved at ringe til Rejsekort Kundecenter 
på 70 11 33 33 (hverdage kl. 8-18 og lørdage 
kl. 10-15). Skal du ændre kundetypen på dit 
rejsekort til ‘pensionist’ kan du henvende dig 
på et af DOTs betjente salgssteder.

Pensionistkortet

Du kan købe eller forny dit 
pensionistkort i et af DOTs betjente salgs
steder eller på dinoffentligetransport.dk

Betjente salgssteder

Find nærmeste salgssted på  
dinoffentligetransport.dk

Har du spørgsmål eller  
brug for hjælp?

Ring til DOT på 70 15 70 00.  
Vi sidder klar ved telefonen på hverdage  
kl. 7-18 og weekend samt helligdage kl. 8-18. 
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Ændringer, 
priser og  
rabatter

Pensionistkortet: 

Ny storzone  
på Midtsjælland

Pensionistkortet: 

Priserne 
ændres

Den 17. januar 2021 indfører vi en række 
ændringer for pensionistkortet samt for 
rejsekort personligt til pensionister og  
før tidspensionister. Tiltagene er bl.a. en ny 
prisstruktur og højere rabat på rejsekort.

Til januar indfører vi en ekstra storzone  
på Midtsjælland (DOT Midt), så det bliver  
nemmere at vælge det, der matcher dit  
behov. Den billigste løsning er stadig at  
vælge tre zoner. Få overblik over priserne  
i skemaet til højre.

Fra 17. januar 2021 harmoniseres priserne  
på pensionistkort, så alle betaler det samme 
på tværs af DOTs område. Prisen stiger 
maksimalt med 100 kr. pr. måned og ud
regnes på baggrund af antal storzoner på  
dit pensionistkort. Pensionistkort købes 
altid for en periode på tre måneder.

Info til førtidspensionister
Som førtidspensionist er du også omfattet 
af rabatten på rejsekort. Du skal blot vælge 
kundetypen ‘pensionist’, når du køber dit  
nye rejsekort personligt. Har du allerede  
et rejsekort personligt, skal du ændre din 
kundetype til ’pensionist’ for at få min. 25 %  
i rabat fra 17. januar. Det kan du gøre ved at 
henvende dig på et af DOTs betjente salgs
steder eller ved at ringe til Rejsekort Kunde
center på 70 11 33 33. Husk at medbringe 
gyldig dokumentation.

Skal du vælge pensionistkort 
eller rejsekort personligt til 
pensionister?

Hvis du rejser ofte inden for et fast område, 
anbefaler vi et pensionistkort med tre zoner 
eller én til flere storzoner. Du betaler en fast 
pris alt efter antal zoner og kan få op til 70 % 
rabat i forhold til almindeligt rejsende. 

Rejser du også i myldretiden, kan du supplere 
med et rejsekort personligt til pensionister.  

Er du i tvivl om typen på dit rejsekort kan du  
se den på alle rejsekortautomater eller på 
rejsekort.dk under selvbetjening.  

Hvis du rejser af og til i forskellige områder, 
anbefaler vi et rejsekort personligt til  
pensionister. Med det kan du rejse i hele DOTs 
område uden at tage hensyn til zoner og 
myldretid. 

Du får 25 % rabat på alle rejser og ekstra 20 % 
rabat, når du rejser uden for myldretiden.

Fra 17. januar 2021 kan du altså vælge tre 
zoner, én storzone, to storzoner eller hele 
DOTs område. Få et overblik over zonerne på 
dinoffentligetransport.dk/pensionist

Pris for pensionistkort  
i tre måneder

Fra 17. januar 
2021

Tre zoner 630 kr.

Én storzone 890 kr.

To storzoner 1.335 kr.

Alle storzoner
(hele DOTområdet)

1.780 kr.

DOT ØST

DOT MIDTDOT VEST

DOT SYD


