Brobygning
Nedenfor kan du se betalingsmuligheder og det, du skal være opmærksom på, når skolens elever skal på
brobygning med Midttrafiks busser.

Plads til alle i bussen
Eleverne på brobygning rejser i myldretiden, hvor der i forvejen er mange mennesker med busserne.
Du kan sikre pladsgaranti, ved at bestille en grupperejse til elever, der rejser 15 eller flere sammen. Det
forudsætter, at eleverne står på bussen sammen – fx ved at mødes på skolen før afgang.
Få mere at vide om grupperejser i Midttrafik:
www.midttrafikbestilling.dk/rejseregler

Betalingsmuligheder
Elever der rejser flere sammen
Zonebillet – når 14 eller færre elever, rejser sammen.
Fordele:
•
•
•
•
•
•

Der kan rejse op til 14 personer på én zonebillet. Det sparer tid ved bestilling
En zonebillet kan købes helt frem til afgang
En zonebillet kan laves som en returbillet. Så er den gyldig i 12 timer
Der er frit valg af busser inden for den valgte zoneafstand
Direkte fakturering til skolen
Prisen svarer til klippekort

Vær opmærksom på:
•
•
•

En zonebillet skal benyttes indenfor det tidsrum den er bestilt – ved valg af returbillet er en
zonebillet gyldig i 12 timer
Der kan højest rejse 14 elever på en zonebillet
Eleverne, skal stå på bussen sammen, da de har en fælles billet

Zonebilletter købes på www.midttrafikbestilling.dk
Grupperejse - når 15 eller flere elever, rejser sammen.
Fordele:
• Der kan rejse op til 99 med en grupperejse – det sparer tid ved bestilling
• Med en grupperejse er der pladsgaranti på den bestilte rejse (undtaget i Aarhus bybusser)
• Prisen svarer til klippekort
• Du sparer tid ved at bestille til flere på én gang
• Direkte fakturering til skolen
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Vær opmærksom på:
•
•
•
•
•

Der skal mindst være 15, der rejser sammen
Skal bestilles senest 4 hele hverdage inden afgang. Det er ikke muligt at omgå bestillingsfristen ved
at kontakte os på mail eller telefon
En grupperejse gælder til det valgte tidspunkt og den valgte bus
Eleverne skal stå på sammen, da de har en fælles billet
Der skal købes særskilt billet til ud- og hjemtur

Grupperejser bestilles på www.midttrafikbestilling.dk

Elever der rejser hver for sig
Til elever der rejser hver for sig, er der flere forskellige muligheder.
Zonebillet - til enkeltpersoner
Fordele:
•
•
•
•
•

En zonebillet kan købes helt frem til afgang
En zonebillet kan laves som en returbillet. Så er den gyldig i 12 timer
Der er frit valg af busser inden for den valgte zoneafstand
Direkte fakturering til skolen
Prisen svarer til klippekort

Vær opmærksom på:
•

En zonebillet skal benyttes indenfor det tidsrum den er bestilt – ved valg af returbillet er en
zonebillet gyldig i 12 timer

Zonebilletter købes på www.midttrafikbestilling.dk

Kontantbillet
www.midttrafik.dk/priser-og-billetter/billettyper/enkeltbillet.aspx
Vær opmærksom på:
•
•
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Eleven skal lave et udlæg, skolen senere skal refundere
Der er ingen rabat på kontantbilletter

Kontantbilletter købes kontant (ikke med kort) ved chaufføren i bussen. I Aarhus bybusser købes
billetten kontant i bussens billetautomat.

Midttrafik app – klippekort eller enkeltbilletter
www.midttrafik.dk/priser-og-billetter/billettyper/midttrafik-app.aspx

Vær opmærksom på:
•

Eleven skal lave et udlæg, skolen senere skal refundere

Købes i Midttrafik app, der kan hentes i App Store (iOS) eller Google Play (Android)

Rejsekort Erhverv?
Rejsekort erhverv købes af skolen og lånes ud til de elever, der skal på Brobygning.
Fordele:
•
•
•
•

Rejsekort erhverv er fleksibelt og kan bruges både i bus, tog og metro
Med rejsekort erhverv kan man rejse frit og man skal ikke spekulere på zoner og gyldighed
Kort kan gemmes fra gang til gang og bruges af forskellige elever
Direkte fakturering til skolen

Vær opmærksom på:
•
•
•
•
•

Første gang du bruger det, tankes der automatisk op. Det betyder, skolen har et udlæg på 1000 kr.
per kort.
Når saldoen på kortet er brugt, tankes det automatisk op med 1000 kr.
Prisen for selve kortet er 50 kr. pr. stk.
Der kan gå op til 3-4 uger fra du bestiller, til du modtager kortet. Det skyldes hovedsageligt en
lovpligtig sagsbehandling i tilknytning til hvidvask-lovgivningen
Du kan som kunde nedbringe ventetiden ved hurtigt at svare på eventuelle spørgsmål vedrørende
oprettelsen

Læs mere og bestil rejsekort erhverv:
www.rejsekort.dk/erhverv.aspx
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