KØB AF MOBIL-BILLETTER
Du skal først oprette dig på MitNT
På mitNT kan du få overblik over de mobil-billetter, du køber; hvilken type du har bestilt, og hvor
mange penge du har købt for.
Du skal oprette en profil på www.mitNT.dk og under tilføjelse af indhold skal du vælge
applikationen "Mine mobil-billetter".
Denne oversigt er nødvendig, for at du kan dokumentere dine udgifter i forbindelse med
transporten, i forbindelse med refusion fra HPR.
Du skal nemlig efterfølgende tage et skærmprint af dine udgifter på MitNT og aflevere dette
bilag til skolens regnskabsafdeling, for at kunne få dine udgifter refunderet.

KØB AF MOBIL-BILLET VIA SMS
Du kan købe din bus- eller togbillet over mobilen.
NT's mobil-billetter koster det samme som almindelig kontantbilletter og kan anvendes på
helt den samme måde. Den eneste forskel er, at den kommer som en SMS.
For at købe en mobil-billet skal du sende en sms med din STARTZONE mellemrum
ANTAL ZONER og evt. mellemrum billettype V for voksen eller B for barn til 1271.
Skal du fx rejse 2 zoner fra Hjørring som er zone 72, sms'er du bare 72 2 til 1271, besvare den
efterfølgende bekræftelsesbesked med et JA …så får du tilsendt billetten direkte til din telefon.
Obs!!! Vær opmærksom på at billetten træder i kraft fra det øjeblik du har modtaget den på din
telefon. Vent derfor med at købe billet til kort inden du skal med bus eller tog.
Er du i tvivl om, hvad du skal sms'e?
Indtast hvilke byer du skal rejse fra og til, og vælg om du er barn (under 16 år) eller voksen. Så
får du vist, hvad du skal skrive i sms'en.

Fy:

Bynavn

Til by:

Bynavn

Billettype:

Vælg billettype

KØB AF MOBIL-BILLET VIA APP
Du kan også købe billet til bus og tog på NTs app "NT mobilbilletter".
Når du køber en billet i app'en, svarer det til at købe en sms-billet.
Den eneste forskel er, at du modtager billetten i din app, og at du betaler billetten med dit
betalingskort (fx Visa Elektron) i stedet for over mobilregningen.
I app'en findes der flere funktioner, som gør det lettere og hurtigere at købe en billet.
For eksempel kan app'en vise dig, hvilken zone du befinder dig i, og hjælpe dig med at
finde den zone du skal til.
For at købe en "NT mobilbillet" skal du hente "NT
mobilbilletter" i din app-store, installere den på
din smartphone, sige OK til at app'en må bruge
din aktuelle position, tilknytte et betalingskort
samt sørge for, at der er internetadgang.
App'en findes til iPhone og Android.
Der gælder samme regler for alle mobil-billetter - uanset om de er købt pr. sms
eller pr. app. Det betyder bl.a., at billetten er gyldig fra den er modtaget på
telefonen og derfor først skal købes umiddelbart inden du skal bruge den. Du
skal dog være opmærksom på, at billetten skal være købt inden du stiger på
bussen eller toget.
Sådan køber du billet:








Åbn app'en. Telefonens GPS viser i hvilken zone, du befinder dig
Vælg antal zoner du skal rejse.
Er du i tvivl, kan du bruge "Hvor skal du hen?"-funktionen..
Vælg hvilken type billet du ønsker (barn eller voksen (16 år)).
Vælg betalingsform. Det kan være "mobil-klip" eller "kreditkort"
Ving af i "Jeg accepterer handelsbetingelserne" og tryk " Køb billet"
Billetten modtages og kan findes frem ved at klikke på "Billetter" nederst i
app'ens menu.

KØB AF KONTANTBILLET
Har du ikke adgang til at købe mobilbillet, kan du selvfølgelig stadig købe en billet på
traditionel vis, dvs.




en kontantbillet af chaufføren, når du stiger ind i bussen
eller en billet hos salgspersonalet på DSB-stationerne
eller i de opstillede billetautomater

Husk så bare at gemme dine fysiske billetter, da disse skal afleveres på skolen for at du
kan få dine udlæg refunderet.

HJØRRING PRIVATE REALSKOLE

