
Tillsammans.  
Till en hållbar framtid.

– billigare  
och enklare!

Allt du  
behöver veta  
om vår nya  

reseapp.



 

Nu är det dags!  
  
Vår nya reseapp är här och med den kommer  
en rad nyheter som gör resan både enklare  
och billigare. Här kan du läsa allt om hur  
appen fungerar och om våra nya produkter.

•  Sök din resa.

•  Köp dina enkel- och periodbiljetter.

•  Förenklade köp av dina vanligaste biljetter.

•  Se var bussen befinner sig i realtid.

•  Hitta närmaste hållplats.

•  Läs tidtabeller.

•  Betala med Swish eller betalkort, enklast  
 är att registrera betalmetod i förväg.

Välkommen till en enklare resa!
Här finns de 
biljetter du 
köpt. Både 
aktiva och 
utgångna.

Snabbval till 
de biljetter vi 
säljer mest av.

Sök resor och köp biljetter. 
Reseplaneraren fungerar  
inte bara inom utan också 
till och från Kronoberg.

Alla hållplatser i 
Kronoberg. Du kan 
hålla koll på ankoms-
ter och avgångar.

Fler funktioner. 
Villkor, kontakt- 
uppgifter, regi- 
strering av ditt 
mobilnummer, 
betalmetoder, 
osv.
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?
For information in other languages, 
please visit lanstrafikenkron.se 
and click on this symbol in the  
upper right corner.



 

Swish och betalkort
Det går att betala med både Swish och betal- 
kort (VISA eller Mastercard) i appen. Om du vill 
använda betalkort så behöver du lägga till det 
som betalmedel. Gå in på: Mer –> Mina detaljer 
–> Mina betalmedel. Antingen i samband med 
köp eller i förväg. 

Under 18 år?
Om du är under 18 år och vill använda mobilbiljett  
behöver förälder eller vårdnadshavare hjälpa till att 
koppla den till ett betalkort.

Billigare med  
nya reseappen
Med nya reseappen blir det både billigare  
och enklare: 

• 10 % rabatt på alla biljettköp i appen.

•  Tillsammansrabatt: Ytterligare 25 % rabatt  
 på totalpriset när två eller fler reser och  
 köper gemensam enkelbiljett. (Rabatten  
 dras automatiskt vid köp av minst två biljetter.)

•  Billigare resor över länsgräns.

I nya reseappen är det  
enklare att registrera  
resan ombord på  
bussen eller tåget.  
Håll bara fram  
telefonen mot  
läsaren: Blipp! Klart!

Registrera  
ditt mobilnummer  

i reseappen! Då kan 
du få hjälp att flytta 
biljetten om du blir 

av med din  
telefon.



1. Ladda ner appen 
och registrera dig

2. Sök resa

Hämta reseappen i App Store 
eller på Google Play. Sök på 
Länstrafiken Kronoberg. Välj 
betalmetod och registrera dig 
gärna. Ange en e-postadress 
om du vill ha kvitton på  
dina resor.

Hitta din resa med 
reseplaneraren. Skriv 
in varifrån och vart du 
vill resa.

Välj biljettyp (enkel- eller 
periodbiljett) och variant 
vuxen, ungdom eller student*. 
Tryck på köpknappen. 
*Finns endast för period.  

Bestäm när du vill resa: 
direkt eller vid ett senare 
tillfälle. Biljetten måste 
vara aktiverad innan du 
går ombord på bussen 
eller tåget.

3. Välj och köp 
biljett 

Ombord på bussen 
blippar du själv din 
biljett. På tåget blippar 
tågvärden din biljett.

5. Res 
Ikon för nya 
reseappen: 
Länstrafiken 
Kronoberg

4. Aktivera

Se var bussen befinner  
sig i realtid, hitta tid- 

tabeller och hållplatser.

Fler saker du  
kan göra i appen
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Så här enkelt använder du appen 



Trycksak
3041 0993

SVANENMÄRKT

Nya reseappen  
– enklare och  
billigare!

Kundcenter 0771-76 70 76  |  lanstrafikenkron.se
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Behöver du hjälp att komma igång? 
Välkommen att höra av dig till  
Kundcenter på 0771-76 70 76 eller  
besök oss på Resecentrum i Växjö. 
 
Välkommen ombord! Ladda ner  

reseappen  
idag!

Tillsammans.  
Till en hållbar framtid.


