
5. Du får nu ett sms med 
en fyrsiffrig aktiveringskod. 
Knappa in koden och klicka 
aktivera.

1. Klicka på köp biljett. 2. Tryck fortsätt. 3. Läs igenom och godkänn 
användarvillkor.

4. Ange ditt mobilnummer

REGISTRERA APPEN
Första gången du köper biljett måste du registrera ditt mobilnummer i appen.



5. Köpet är genomfört! Om 
du vill ha kvitto trycker du 
på ”skicka kvitto”. Du får 
då möjlighet att ange (och 
spara) din e-postadress. 

Tryck på ”Mina biljetter” för 
att se dina köpta biljetter.

1. Välj dina biljetter (max  
10 st). 

Om du vill veta mer om våra 
biljettkategorier klickar du 
på ”i” högst upp till höger.

2. Knappa in dina kortupp-
gifter för att betala.

Du får möjlighet att spara 
dina kortuppgifter i nästa 
steg.

3. Namnge ditt sparade 
betalkort. 

Väljer du avbryt sparas inte 
ditt kort. Du måste då upp-
ge dina kortuppgifter  vid 
nästa köp.

4. Välj en fyrsiffrig kod som 
skydd för dina kortuppgifter. 
Du ombeds skriva in koden 
två gånger. 

Denna kod är det enda du 
behöver lägga på minnet till 
nästa köp.

KÖP EN MOBILBILJETT
Du betalar med VISA/MasterCard. Passa på att spara dina kortuppgifter. Inför kommande

köp behöver du då bara komma ihåg en fyrsiffrig kod som du väljer själv.



5. Så här ser en förbrukad 
biljett ut. Den är inte giltig 
för resa eller bussbyte.

Observera att pilmönstret 
fortsätter röra sig en stund 
efter att tiden gått ut. Detta 
så att du kan visa upp den 
vid ev. biljettkontroll. 

1. Köpta biljetter läggs un-
der fliken ”Oanvända”. Tryck 
på aktivera biljett. 

Biljetter kan aktiveras även 
om mobilnätet inte funge-
rar.

2. Bekräfta att du vill aktive-
ra din biljett för den angivna 
giltighetstiden. 

Väljer du avbryt aktiveras 
inte biljetten.

3. Så här ser den aktiva 
biljetten ut. Visa upp den för 
chauffören då du kliver på 
bussen. 

Färger och riktning på 
pilarna ändras regelbundet. 
Har du flera aktiva biljetter 
kan du bläddra mellan dem 
genom att swipa i sidled.

4. Aktiva biljetter kan öpp-
nas igen från fliken ”Aktiva”, 
tex vid bussbyte eller biljett-
kontroll. 

ANVÄND EN MOBILBILJETT
Innan du stiger ombord på bussen måste du aktivera din oanvända biljett. Från att du

aktiverat biljetten är den giltig en timme. Visa upp mobilen med biljetten för bussföraren.


