
Inden du går i gang med at bestille rejsekort, skal du bruge:
• NemID
• Dankort
• E-mail

OBS - Det koster 50 kr. at oprette et rejsekort.

1:
Gå ind på rejsekort.dk
Klik på Bestil

2:
Klik på Bestil rejsekort

3:
Vælg kundetype.
Er du fyldt 65 år, eller er du førtidspensionist, 
skal du vælge kundetypen Pensionist, 
for at få din rabat på 25%. 

SÅDAN BESTILLER DU ET REJSEKORT



5:
Nu skal du vælge, hvordan du vil betale.  
Vi anbefaler, at du vælger betalingskort (Dankort). 
Klik på Køb

6:
Her kan du læse betingelserne. 
Klik på Fortsæt

7:
Nu skal du oprette en brugerkonto på  
rejsekort selvbetjening.
Du skal logge ind med NemID.

4: 
Her har vi valgt Pensionist 
Som pensionist kan du kun få et rejsekort personligt. 
Klik på Vælg



110151-XXXX
Monika Eliasen
Hovedgaden 10
5000 Odense C
Danmark

moelia@tele.dk

11213141
9:
Giv dit samtykke til, at dine personlige  
oplysninger bliver registreret. 
Klik på Næste nederst på siden.

10:
Nu kan du vælge din rejsekortpakke. 
Vi anbefaler, at du vælger rejsekort med  
tank-op-aftale, så har du altid penge på dit rejsekort, 
og behøver ikke bruge selvbetjeningen til at tanke op. 
Du kan kun bruge Dankort. 
Klik på Køb

11:
Vi anbefaler, at du opretter kortet uden foto.
Kryds af, at du ikke ønsker foto på dit rejsekort. 
Klik på Næste

8:
Indtast dine oplysninger. 
Vi anbefaler, at du vælger at logge ind. 
Dette kan kun gøres med NemID. 
Vælg om du ønsker at modtage markedsførings- 
materiale fra FynBus.
Klik på Næste



13:
Nu kan du se din bestilling. . 
Giv dit samtykke nederst på siden.
Klik på Næste nederst på siden.

14: 
Indtast dine betalingsoplysninger. 
Klik på Betal

15: 
Efter bestillingen ser du en bekræftelse på skærmen.  
Du får den også på mail. 

God rejse!

 Monika Eliasen

 Monika

 Eliasen

12: 
Nu skal du vælge, hvem du opretter  
betalingsaftalen hos. 
Vælg FynBus
Klik på OK 

Monika Eliasen

Monika Eliasen
Hovedgaden 10
5000 Odense C

Rejsekort FynBus


