Nyttige tips til turen
Tag rejseplanen med i lommen
Skal du med bussen, er Rejseplanen et must. Med Rejseplanens
smartphone-app på din telefon har du altid aktuel trafikinformation med dig på farten, og den kan meget mere, end du måske
lige går og tror. Vidste du for eksempel, at appen kan give dig
automatisk besked, hvis der opstår forsinkelser eller ændringer
på den busrute, du plejer at bruge? Eller at du kan se busser i
nærheden af dig live på et kort?
Find Rejseplanens app i App Store eller Google Play,
eller læs mere på FynBus.dk/tips

Find FynBus på facebook
Har du brug for at tale med os, vil du have adgang til kundeservice
via Facebook, og vil du ikke gå glip af nyheder, konkurrencer, nye
tiltag og nye produkter? Find os på: facebook.com/minfynbus

Afsted uden buskort?
Er du kommet afsted uden penge eller buskort, kan du altid købe
billet via din mobil, og betale den med enten kreditkort eller
Mobilepay. Find FynBus Mobilbillet-appen i App Store eller
Google Play, eller læs mere på FynBus.dk/Mobilbillet

Det er ikke kun udenpå,
at bussen er grøn
At tage bussen er ikke kun godt for din sparegris. Du nedsætter
også både trængslen på vejene og dit personlige CO2-aftryk
ved at vælge bussen fremfor bilen. Sammenlign priser,
kalorieforbrug og miljøbelastning for bil, bus og cykel
på FynBusPendlertjek.dk

Kør direkte til din
uddannelse med
uddannelsesruterne

Ungdomskort og
uddannelsesruter
Hop på bussen når du skal i skole

Det er altså ikke bare snak, når vi siger,
at vi helt vildt gerne vil køre dig i skole
og hente dig igen, når du har fri.
Faktisk vil vi det så gerne, at vi har
oprettet over 30 særlige busruter, der
kører målrettet til og fra de fynske
ungdoms- og erhvervsuddannelser.
Vi har endda tilrettelagt køreplanerne efter skolernes mødetider, så du
kan komme hurtigt hjem og være
effektiv med lektierne!
Læs alt om uddannelsesruterne,
og find din køreplan på
FynBus.dk/uddannelsesruter
Gy ldig - 2 0 2 0

Få dig et Ungdomskort!
Et Ungdomskort giver dig fri rejse med tog og bus på hele Fyn og Langeland,
og stor rabat på billetter i resten af landet. Ungdomskort kan benyttes af alle,
der er studieaktive på en ungdomsuddannelse, eksempelvis uddannelserne
på gymnasier, handelsskoler, erhvervsgrunduddannelsen og AVU.
For 382 kr. om måneden får du:
•
•
•
•

Fri buskørsel mellem hjem og skole!
Fri kørsel med bus og tog i hele FynBus’ område - døgnet rundt alle ugens dage!
Billet til børnetakst, når du kører med bus uden for Fyn og Langeland!
Rabat på togbilletten, når du skal rejse uden for Fyn og Langeland!

Dit Ungdomskort giver dig
billig transport i hele landet

Sådan gør du:
1 Der er 10 dages levering på et Ungdomskort,
så husk at bestille i god tid inden skolestart.
Du skal have følgende klar, inden du går i gang:
• En mailadresse, du jævnligt tjekker
• Et NemID i dit eget navn
• Et gyldigt betalingskort
• Navnet på din skole

Delt betalingsaftale
Er du under 18 år, kan du ikke selv oprette en automatisk
betalingsaftale. Hvis du ønsker en betalingsaftale, kan en
anden myndig person (fx dine forældre) dele en betalingsaftale med dig. Har du ikke et af ovenstående kort,
men ønsker en automatisk betalingsaftale, kan en anden
person dele en betalingsaftale med dig.

2 Gå ind på Ungdomskort.dk og søg om godkendelse til
at få et Ungdomskort. Det gør du ved at klikke på ”Trin
1 - søg om godkendelse” og følge vejledningen.

Engangsbetaling
Ønsker du at betale manuelt hver måned, eller har du
ikke et af ovenstående kort, så kan du foretage engangsbetalinger. Her kan alle kreditkort benyttes.

3 Når du har søgt om godkendelse, skal du bestille dit
Ungdomskort. Det gør du ved at gå ind på
MitUngdomskort.dk og logge dig ind med dit
cpr.nr. og Nem-ID
4 Du kan vælge følgende betalingsmåder:
Betalingsaftale – med dankort, MasterCard og VISA
Her vil Ungdomskortet blive betalt automatisk
hver måned.

Læs mere om betalingsmulighederne på
FynBus.dk/Ungdomskort
Tjek om din uddannelse giver dig ret til et
Ungdomskort, og læs øvrige betingelser på
Ungdomskort.dk/om-ungdomskort/betingelser/

Du har fri rejse med bus og tog på hele Fyn
og Langeland.
Udenfor FynBus’ område kan du købe busbilletter
til børnetakst, og togbilletter med 25% rabat.

