Spar penge med et Ungdomskort
– og brug dem på noget sjovt
Med Ungdomskortet kan du rejse frit i hele dit lokalområde – til skolen, til sport eller til alt det andet
sjove. Derudover kan du rejse rundt i hele Danmark med bus og tog til nedsat pris.
Kortet giver dig ikke kun fri offentlig transport til dit uddannelsessted - du kan rejse ubegrænset i hele dit
takstområde, det vil sige den farve, du bor inden for i Sydtrafiks område (se kortet på bagsiden).
Læs mere om alle fordelene på www.ungdomskort.dk og www.dsb.dk
Hvad koster et Ungdomskort?
Prisen for en elev på videregående uddannelse er 21,76 kr. pr. dag. En måned med 30 dage koster således
652,80 kr. - der er et engangsbeløb på 50 kr. i oprettelsesgebyr. Så kan du rejse frit i hele dit område – jo
mere du rejser, jo mere sparer du. Rejser du over en længere strækning kan du opleve at dit Ungdomskort
er udstedt af et andet trafikselskab ex. DSB.
Hvordan får du et Ungdomskort?
Først skal du godkendes til et Ungdomskort. Du bliver godkendt på www.ungdomskort.dk ved at logge ind
med NemID fra forsiden på Trin 1. Når du er godkendt, kan du bestille og betale dit Ungdomskort på
trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (Trin 2). Du får kortet tilsendt med posten cirka
10 hverdage efter, at du har bestilt og betalt det.
BEMÆRK: Der kan være længere ekspeditionstid op mod studiestart, så bestil dit kort i god tid.
Tjek ind og tjek ud
Ungdomskortet fungerer som et rejsekort pendlerkort i Sydtrafiks område, som du skal tjekke ind, når din
rejse starter. Du skal også tjekke ud igen, når du afslutter din rejse.
Vi har i Sydtrafik oplevet, at reglerne for specielt tjek ud kan variere for vores passagerer alt efter korttype
og rejsemønster, så vi har forenklet reglerne, så man altid skal tjekke ud.
Planlæg din rejse
Du kan med fordel finde dine muligheder for rejser mellem bopæl og uddannelsessted på
www.rejseplanen.dk, rejseplanen app eller på vores hjemmeside www.sydtrafik.dk/ung
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