Resekortet
Varsågod. Välkommen till en enklare vardag.

En enklare vardag.
Tänk dig att bara behöva ett enda kort för dina eller
hela familjens resor. Som fungerar likadant oavsett
om du vill resa med tåget till grannstaden eller ta
bussen ”in till stan”. Som är enkelt att köpa och går
att ladda dygnet runt. Och dessutom tryggt och
bekvämt. Allt detta får du med Resekortet.

Enklast och billigast.
Resekortet är det enklaste och billigaste sättet att resa
med våra bussar och tåg. Resekortet har två funktioner i ett.
Du kan använda det som ett periodkort för den sträckan som
du reser ofta, det vi kallar Period. Din period gäller för ett
obegränsat antal resor under 30 dagar i följd inom den eller
de zoner du valt.
Du kan också fylla på kortet med en summa pengar, det vi
kallar Reskassa, som kan användas för resor motsvarande
det inbetalda beloppet. Med Resekortet Reskassa kan du resa
med buss och tåg i stora delar av södra Sverige och du får
alltid 20 % rabatt på biljettpriset!

Autoladda. Autoladda är en tjänst som innebär att
ditt Resekort automatiskt fylls på då pengar och/
eller din period tar slut. 3 dagar innan din period tar
slut eller när reskassan understiger det värde som
du själv valt laddas det automatiskt. Perioden eller
reskassan laddas ner till ditt kort senast 24 timmar
efter att din autoladdning gjorts och du håller fram
kortet mot en kortläsare i Blekinge. Du kan autoladda period eller reskassa eller båda två. Det är
endast Resekort registrerade på Mina Sidor som du
kan autoladda.

Hur använder jag Resekortet?
Köpa. Köper du Resekortet i vår Webshop på
blekingetrafiken.se skickas det hem till dig inom tre
arbetsdagar. Resekortet köper du även på bussen
eller på ett försäljningsställe i samband med att du
köper en period eller laddar reskassan med pengar.
Priset för ett Resekort är 20 kr.
Ett kort – två funktioner. På Resekortet kan du
ha en period som gäller för obegränsat antal resor
under 30 dagar i följd inom den eller de zoner du
valt. Du kan också fylla på kortet med en summa
pengar, det vi kallar Reskassa. Betalar du din resa
med reskassan får du 20 % rabatt på biljettpriset.
Reskassan laddas med minst 100 kr.
Ladda. Resekortet laddar du enklast i vår Webshop.
Laddningen finns på kortet efter 24 timmar. Du kan
även ladda Resekortet på bussen, på våra försäljningsställen eller dygnet runt i våra biljettautomater.
Se ditt saldo. Om du vill se hur mycket pengar du
har kvar i reskassan eller hur länge din period är
giltig kan du dygnet runt se ditt saldo i vår Webshop
eller i våra biljettautomater.

Mina Sidor. Registrera dina Resekort i Webshopen så kan du spärra dem vid förlust. Vid förlust
får du då ett nytt Resekort med innestående saldo.
På Mina Sidor kan du även välja att Autoladda ditt
Resekort Reskassa eller Period.
Väntande period. Din laddade period börjar gälla
först i samband med att du gör din första resa. Då
aktiveras perioden. Du kan alltså köpa din period i
förväg och perioden väntar med att börja gälla tills
du aktiverar den i samband med resa.
Aktivera. Om du åker buss aktiverar du ditt kort
genom att du håller Resekortet mot kortläsaren.
Ska du resa med tåg måste du aktivera perioden
innan du går ombord. Det gör du med hjälp av
aktiveringsstolparna som finns på perrongerna.
På bussen. Är ditt Resekort laddat med Period
eller Reskassa går du ombord, berättar för föraren
vart du ska resa och håller därefter kortet mot
kortläsaren. Reser du i stadstrafiken (inom en zon)
dras priset för din resa automatiskt när du håller
kortet framför kortläsaren. Har du både Period och
Reskassa på ditt Resekort är det din period som
automatiskt registreras ombord på våra fordon. Vill
du betala med reskassan måste du säga till föraren.
Tänk på att när du laddar och köper ditt Resekort
ombord på bussen tas en serviceavgift på 35 kr ut.

På tåg. Är ditt Resekort laddat med Period är det
bara att gå ombord på tåget. Tänk på att din laddning måste vara aktiverad innan du reser så att din
period är giltig. Att du har en giltig period framgår
när ombordpersonalen läser av ditt kort eller tittar
på ditt laddningskvitto. Vill du betala med Reskassan
köper du biljett i biljettautomaten eller på försäljningsstället på stationen.
I skärgårdstrafiken. Det är enbart Resekort laddat
med Period län som gäller i skärgårdstrafiken. Du
kan köpa din biljett kontant ombord på båtarna.
Om du reser med båten Sturköpendeln (M/F Flaggskär) i Karlskrona skärgård gäller samma förutsättningar som på bussen. Du kan betala med ditt
Resekort Period, Resekort Reskassa, Läsårskort,
mobilbiljett eller bankkort. Endast under sommaren
kommer det vara möjligt att betala kontant ombord.

Bra att veta
Betala för fler. Du kan använda din Reskassa för att betala
för fler än dig själv både på bussen och i biljettautomaten.
Återanvänd. Kasta inte ditt kort när perioden är över eller
reskassan är slut, utan återvinn det genom att använda det
igen. Kortet är gjort av plast för att det ska hålla länge och
återanvändas. På så sätt sparar vi miljön och du slipper även
betala 20 kr då du köper ditt nya Resekort..
Opersonligt. Resekortet är opersonligt och kan delas av
flera familjemedlemmar eller lånas ut till en vän.
Skadat kort. Om ditt Resekort slutar fungera eller går
sönder vänder du dig till Blekingetrafikens försäljningsställen
eller lämnar det ombord på bussen.
Stora delar av södra Sverige. Resekortet Reskassa gäller
för resor med buss och tåg med Blekingetrafiken, Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Hallandstrafiken och Jönköpings Länstrafik. Reskassan gäller även för resa
med Öresundståg till Danmark, men inte för resor med SJ.
Övergång. Vid byte mellan våra busslinjer håller du ditt
Resekort framför kortläsaren och övergången registreras
automatiskt. Samma sak gäller vid byte till första busszonen
när du reser med tåg. Övergångstiden framgår av kvittot.

Du som vill köpa en biljett kontant eller med bankkort
kan göra det. I våra biljettautomater på stationerna går det
bra att köpa biljett med bankkort och på våra försäljningsställen kan du betala både med kontanter och med bankkort.
På bussen betalar du med Resekort, mobilbiljett eller
bankkort. Tänk på att du inte kan betala med kontanter
ombord på Blekingetrafikens bussar.
Välkommen ombord!

Våra försäljningsställen:
Karlskrona
The Pantry, Järnvägsstationen
Ronneby
Pressbyrån, Järnvägsstationen
Karlshamn
Tågkiosken, Järnvägsstationen
Sölvesborg
Pressbyrån, Järnvägsstationen
Olofström
Direkten Nöje, Östra Storgatan 20

För försäljningsställenas öppettider och kontaktuppgifter, se
blekingetrafiken.se
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