
Hej senior i Östergötland
Vi gör allt för att erbjuda en trygg kollektivtrafik, trots Corona. För att minska  
trängseln ber vi dig att, om möjligt, resa utanför peaktid. Mellan kl. 8.30 och 
15.00 är det oftast gott om utrymme. Välkommen ombord!

Rabatterade priser för dig 
(ordinarie pris vuxen inom parentes)

Enkelbiljett senior 24-timmarsbiljett senior
Liten zon/stadszon 18:- (26:-) 36:- (52:-)
Mellanzon 34:- (50:-) 68:- (100:-)
Stor zon 45:- (65:-) 90:- (130:-)
Län 50:- (75:-) 100:- (150:-)

Här kan du köpa biljett:
• I appen • På vår webbplats 
• På våra fordon (ej Östgötapendeln*) • I biljettautomater 
• Hos kundcenter och försäljningsombud 

Köp biljett i appen 
Det enklaste sättet att köpa biljett är i vår app. Här kan du även planera och söka din 
resa, få störningsmeddelanden med mera. Sök efter ”Östgötatrafiken” i App Store/
Google Play i din mobil så hittar du appen överst i sökresultatet. 

Köp biljett med betalkort ombord*
På stadsbussar i Norrköping, Linköping och Motala kan du köpa biljett genom att 
”blippa” ditt vanliga betalkort i biljettläsaren – då till ordinarie pris för vuxen. Ett blipp 
för enkelbiljett, två blipp för 24-timmarsbiljett. På landsbygds- och expressbussar 
köper du biljett av föraren, och får då seniorrabatt

Köp biljett och ladda den på vårt röda kort
För dig som oftast gör samma typ av resa fungerar vårt nya kort, med förladdade  
biljetter, utmärkt. Du köper och laddar det hos våra kundcenter, försäljningsombud 
eller på vår webbplats. 

Köp pappersbiljett 
På våra kundcenter, hos försäljningsombud och i våra biljettautomater går det även 
bra att köpa en pappersbiljett. Biljettautomater finns på varje pendeltågsstation och 
på större knutpunkter i länet. 

Vill du ha hjälp att komma igång? Tveka inte att kontakta oss!
Ring kundtjänst på 0771-21  10  10 eller besök våra kundcenter vid resecentrum  
i Norrköping och Linköping. 

*När du reser med våra tåg måste du köpa och aktivera din biljett i förväg. Om du inte har vår app gör du  
det enklast i biljettautomaten på stationen.


