Information om ditt skolkort
Alla som reser med Sörmlandstrafikens bussar ska ha en giltig biljett när de kliver på
bussen. Skolkortets tre resor per dag räknas självklart som giltig biljett.

Bra att veta
Skolkortet är giltigt för tre resor per dag. Med resa menas en påstigning inklusive
övergångstid för byte på 1 (gäller för zonkort) till 2 timmar (gäller för länskort).
Önskar du göra fler resor kan du enkelt ladda och resa med andra biljettprodukter
på ditt gröna resekort. Du kan till exempel ladda på Sörmlandtrafikens
Lågtrafikbiljett om du vill resa obegränsat på kvällar och helger. Lågtrafikbiljetten är
giltig i 30 dagar från inköpsdatum och kostar 180 kr per zon som den är giltig i.
From den 19 maj säljer Sörmlandstrafiken produkten Sommarkort. Sommarkortet
kostar 500 kr och gäller för obegränsat antal resor inom Sörmlands län med samtliga
busslinjer, (ej tåg) mellan 30 maj till 21 augusti 2017. (Observera att sommarkortet
endast är giltigt resehandling för ungdom mellan 7-19 år och studerande under 26
år.)
Lågtrafikbiljetten och Sommarkortet laddar du enklast på Mina sidor på
www.sormlandstrafiken.se eller hos något utav våra försäljningsombud,
www.sormlandstrafiken.se/ombud.
Observera att din skola ser dina privata reseprodukter om du laddar på dem på ditt
skolkort.

Borttappat kort
Om du tappar bort ditt skolkort ska du vända dig till din kontaktperson för skolkort.
En avgift kan tas ut av din kommun eller skola för att utfärda ett nytt skolkort. Har
du laddat reskassa eller andra produkter på kortet kan du även vända dig till
Sörmlandstrafiken. För att du skall kunna få tillbaka dina privata reseprodukter är
det viktigt att du registrerar ditt resekort på Mina sidor.

Spara ditt gröna resekort/Skolkort
Ditt gröna resekort kommer att fungera som ditt skolkort även till hösten. Spara
därför ditt resekort, så att du slipper köpa nytt när skolan börjar igen.
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