Hjælp din gæst
godt på vej
Offentlig transport på Sjælland og øerne
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• Billettyper • Billetkøb • Planlæg rejsen
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City Pass Small (zone 1-4)
City Pass Syd (zone 201-299)
City Pass Vest (zone 101-199)
City Pass Large (zone 1-99)
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City Pass X-large (zone 1-299)

Find et større kort med
linjer og stationsnavne på
www.publictransport.dk/
turist/hjaelp

Godt at vide om at rejse
med offentlig transport
på Sjælland og øerne:
1 	Alle rejsende skal have gyldig
billet:
• Over 16 år: Voksenbillet
• Under 16 år: Børnebillet

2 	En voksen med voksenbillet
kan gratis tage to børn under
12 år med.
Et barn med børnebillet kan
gratis tage ét barn under
12 år med.

3 	Den rejsende skal have billet,
inden de stiger ombord. Man
kan stige på uden at vise billet.
Billetter eller kort skal under
hele rejsen være mulig at kontrollere for kontrolpersonalet.

4 	Billetten giver adgang til
bus, tog, metro, lokaltog og
havnebus i det område og i den
periode, billetten er købt til.
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Billetter
til alle
Din gæst kan vælge mellem fire forskellige
billettyper, der opfylder forskellige behov.
Her får du overblik over mulighederne, så
du kan guide din gæst bedst muligt.
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City Pass
Oplagt til gæster, der gerne vil have
nem og fleksibel adgang til fri rejse
med offentlig transport i et bestemt
område i op til fem dage.

Læs mere på side 6

Enkeltbillet
Oplagt til gæster, der blot skal rejse med
offentlig transport en enkelt gang eller til
et enkeltstående event.

Læs mere på side 6

Rejsekort
Oplagt til danske gæster, der ofte kan rejse
til en bedre pris med deres rejsekort. Planlægger din gæst at rejse meget i løbet af en
periode i op til fem dage, overvej da City Pass.

Læs mere på side 7

Copenhagen Card
Oplagt til gæster, der gerne vil kombinere fri
rejse med kulturelle oplevelser.

Læs mere på side 7
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City Pass
Med et City Pass får gæsten nem
og fleksibel adgang til fri rejse med
offentlig transport i det valgte
område i op til fem dage.
Vælg mellem fem City Pass:
City Pass Small: København
City Pass Large: Hovedstadsregionen
City Pass X-Large: Hele Sjælland
City Pass Vest:
Vestsjælland
City Pass Syd:
Sydsjælland
Se kort med de forskellige
områder på side 2.
Læs mere, og find priser på citypass.dk

KØB CITY PASS HER
• DOT Billetter app
• I billetautomater
på tog- og metrostationer (kun
Small og Large)

Enkeltbillet
Enkeltbillet er til gæster, der
blot skal rejse med offentlig
transport en enkelt gang eller
til et enkeltstående event.
Billetten kan nemt købes i DOT
app, hvor gæsten kan indtaste
afgangssted og destination, og
købe en billet ud fra den søgning.
I billetautomaterne kan billetten
søges frem ved at vælge ende
station.
Gyldighed: Fra 1 time og 15 min.
Eksakt tid fremgår af billetten.
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KØB ENKELTBILLETTER HER
• DOT Billetter app
• Billetautomaterne på
tog-og metrostationer
samt i 7-Eleven

Rejsekort
Gæster med et rejsekort kan
rejse frit med offentlig transport
uden at tænke på zoner. Rejser
gæsten uden for myldretid
sparer de 20% på rejsen. Husk
blot at checke ind, når der
skiftes transportmiddel og
check ud, når turen er slut.
Pris: Der skal være indsat penge
på Rejsekortet. Den enkelte turs
pris udregnes automatisk ved
check ud og trækkes fra kortes
saldo.

FÅ REJSEKORT HER
Læs mere på rejsekort.dk,
hvor der også kan bestilles
rejsekort.

Copenhagen Card
Med et Copenhagen Card kan
gæsten rejse frit i Hovedstadsområdet og samtidig få fri
adgang til eller rabat på indgangen til en række museer og
attraktioner i København og
omegn.
Copenhagen Card gælder fra
1-5 dage og i et fast område.
Se området, priser og de
oplevelser, billetten giver adgang til, på copenhagencard.dk

KØB COPENHAGEN
CARD HER
• copenhagencard.dk
• Copenhagen Card app
• Fysiske salgssteder
– find dem på
copenhagencard.dk
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Køb af billet
til offentlig
transport
DK/EN

DOT Billetter app
DOT Billetter app er en nem og hurtig måde
at købe enkeltbilletter eller City Pass på.
Gæsten kan se anbefalede transportformer
og linjer, og kan på et kort se, hvor billetten
gælder.

Sådan hentes appen

Sådan bruges appen

1.	Hent appen, hvor der
normalt hentes apps,
og åbn den.

Under ’Køb billet’ vælg da
’City Pass’ eller ’Billet’; ved enkeltbillet følg disse trin:

2.	Indtast telefonnummer,
og tryk ’Fortsæt’.

1.	Tryk ’Billet’; appen viser nu
viser nu lokation og zone.

3.	Indtast tilsendt sms-kode,
og tryk ’Fortsæt’.

2.	Indtast destination, og tryk
på det blå ikon med .

4. Nu kan der købes billetter.

3.	Vælg billet, tryk ’Acceptér
handelsbetingelser og
rejseregler’ og ’Køb billet’
med betalingskort eller mobilepay.

Vær opmærksom på:
Der skal bruges Wifi/data ved
billetkøb. Når billetten er købt,
er internet ikke nødvendig for at
se billet eller kort.
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4.	Så ligger billetten på forsiden
og rejsen kan begynde.

DK/EN

Billetautomater
I billetautomaterne på stationer kan gæsten købe
City Pass Small, City Pass Large og enkeltbilletter
ud fra endestationen.
Kender gæsten antal zoner (fx gennem søgning i
rejseplanen), kan han eller hun også købe zonebilletter
til 2-8 zoner.
Der er billetautomater på alle tog- og metrostationer.

Betjente salgssteder
På større stationer kan gæsten købe
billetter i 7-Eleven.
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Find vej med
Rejseplanen
Rejseplanen er den nemmeste måde at få
hjælp til rejsen på. Med en enkelt søgning
kan gæsten få et udvalg af rejseforslag,
der beskriver transportmidler, rejsetid,
skift, pris og kort.
Find Rejseplanen på rejseplanen.dk, eller
hent appen Rejseplanen.
Vigtigt: Billetter kan ikke købes direkte på
Rejseplanen – de skal købes i DOT Billetter
app eller i billetautomater.
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DK/EN

Sådan bruges
Rejseplanen
1

Indtast startsted. Er GPS og Wifi slået
til, finder Rejseplanen det selv.

2

Indtast destination.

3

Vælg afgangs- eller
ankomsttidspunkt.

4

Tryk ’Søg’.

5

Appen viser nu et udvalg af muligheder med
information om den enkelte rejse samt
eventuelle ændringer eller driftsforstyrrelser.

Vær opmærksom på:
Telefonen bruger Wifi/data ved brug af Rejseplanen.
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Læs mere om offentlig
transport på Sjælland og øerne:
publictransport.dk
dinoffentligetransport.dk
rejseplanen.dk
rejsekort.dk

DOT KUNDESERVICE
TLF.: +45 70 15 70 00
ÅBEN ALLE DAGE: 8.00-16.00

12

