
PENDLERKORT 
- kort til fast pris mellem 2 zoner

Gyldighed
• Ret til ubegrænset antal rejser mellem 

2 zoner, du selv vælger.

Check ind / check ud
• I bussen skal du checke ind. 
• I toget skal du ikke checke ind eller ud.

Hvad koster det?
• Koster 50 kr. at anskaffe.
• Fast pris for 30 dage.

Tidsgyldighed
• Længden på en periode er valgfri, dog 

minimum 30 dage og max 180 dage. 

Hvem kan bruge kortet?
• Personligt og kan kun bruges af dig.
• Du kan tage to børn under 12 år gratis 

med, når du rejser.
• Du kan ikke tage øvrige ledsagere med.

Fornyelse
Automatisk fornyelse:
• Din periode er altid 30 dage ved 

automatisk fornyelse, og fornyes 
automatisk, når perioden udløber.

• En ny periode på 30 dage begynder først, 
når du checker ind på dit pendlerkort.

• Du slipper for at forny din periode på 
selvbetjeningen, hver gang din periode 
på 30 dage udløber.

• Rejser du med toget, skal du checke ind 
for at aktivere en ny periode.

• Automatisk fornyelse kan kun ske med 
Dankort eller Visa/Dankort.

Manuel fornyelse:
• Perioden er valgfri og kan være fra 30 til 

180 dage.
• Du kan bestille en fornyelse, inden en 

igangværende periode udløber.
• Når din periode udløber, skal du selv 

huske at forny den. Det gør du via 
selvbetjeningen eller på et salgssted.

• Du aktiverer en ny periode ved at 
checke ind. Hvis du fornyer perioden via 
selvbetjeningen, så gør det i god tid, da 
du først kan aktivere den nye periode på 
stationer efter fem timer og i busser efter 
24 timer. Skal du rejse med tog, så skal 
du være opmærksom på, at din periode 
først bliver aktiv, når du har foretaget et 
check ind.



PENDLER KOMBI
- kort til fast pris mellem 2 zoner,
samt rejser i resten af DK

Gyldighed
• Ret til ubegrænset antal rejser mellem 

2 zoner, du selv vælger.
• Mulighed for foretage enkeltrejser 

i resten af Danmark.

Rabat
• Du optjener ikke rabat på den faste 

strækning.
• Du optjener rabat på rejser udenfor den 

faste strækning som rejsekort personligt.

Check ind / check ud
• Du checker ind, når din rejse begynder.
• Du checker ind ved skift.
• Du checker ud både i bus og tog, når din 

rejse slutter. 

Hvad koster det?
• Koster 50 kr. at anskaffe.
• Fast pris for 30 dage.
• Der skal derudover stå min. 25 kr. 

på dit rejsekort til rejser udenfor den 
faste strækning.

Tidsgyldighed
• Længden på en periode er valgfri, dog 

min. 30 dage og max 180 dage. 
• Den valgte periode for det faste 

område begynder først, når du 
checker dit pendlerkort ind indenfor 
gyldighedsområdet.

Hvem kan bruge kortet?
• Personligt og kan kun bruges af dig.
• Du kan tage to børn under 12 år gratis med.
• Du kan ikke tage øvrige ledsagere med.

Fornyelse
Automatisk fornyelse:
• Din periode er altid 30 dage ved 

automatisk fornyelse, og fornyes 
automatisk, når perioden udløber.

• En ny periode på 30 dage begynder først, 
når du checker ind på dit pendlerkort.

• Du slipper for at forny din periode på 
selvbetjeningen, hver gang din periode 
på 30 dage udløber.

• Der kan oprettes en automatisk 
tank-op-aftale, til brug for rejser  
udenfor den faste strækning. 

• Automatisk fornyelse og tank-op-aftale 
kan kun ske med Dankort eller 
Visa/Dankort.

Manuel fornyelse:
• Perioden er valgfri og kan være fra 30 

til 180 dage.
• Du kan bestille en fornyelse, inden 

en igangværende periode udløber.
• Når din periode udløber, skal du selv 

huske at forny den. Det gør du via 
selvbetjeningen eller på et salgssted.

• Du aktiverer en ny periode ved at 
checke ind. Hvis du fornyer perioden via 
selvbetjeningen, så gør det i god tid, da 
du først kan aktivere den nye periode på 
stationer efter fem timer og i busser efter 
24 timer. Skal du rejse med tog, så skal 
du være opmærksom på, at din periode 
først bliver aktiv, når du har foretaget et 
check ind.


