2021-08-18

Guiden till ditt skolkort
Här kommer ditt skolkort
Skolkortet gäller för resor med Västtrafik i den zon som anges på kortets framsida.
Ditt skolkort är personligt och på kortets baksida ska ditt namn vara ifyllt.
Det är viktigt att komma ihåg att skolkortet är en värdehandling.

Välkommen ombord
Håll ditt skolkort mot kortläsaren när du kliver ombord på ett fordon. När du åker buss kan du
även lägga det på ovansidan av maskinen som är placerad bredvid föraren.
Om kortet inte fungerar kontakta skolexpeditionen.

Giltighetstid
•

Skolkortet är giltigt under höstterminen helgfri måndag – fredag mellan 10 augusti –
23 december.

•

Skolkortet är giltigt under vårterminen helgfri måndag – fredag 7 januari – 18 juni.

•

Skolkortet är giltigt under helgfri måndag – fredag under höstlov, sportlov och påsklov.

•

Tips! Spara ditt skolkort till nästkommande hösttermin. Ditt skolkort är även giltigt helgfri
måndag – fredag mellan 10 augusti – 15 september.

Giltighet på SJ Regional
För att skolkortet skall vara giltigt på SJ Regional tåg måste du ha ett kvitto som visar giltighetstiden tillsammans med ditt skolkort.
Kvittot kan du få i någon av Västtrafiks butiker, försäljningsombud, tågvärdar eller av förare på
någon av Västtrafiks bussar. Förvara kvittot tillsammans med skolkortet.

Förlorat kort
Om du förlorar ditt skolkort kontaktar du skolexpeditionen.

Glömt kortet hemma
Går du i grundskolan och glömmer kortet hemma, får du åka första turen till skolan utan kort.
Kontakta din skolexpedition för att få en Biljett för hemresa.
Går du i gymnasiet måste du alltid betala själv om du reser utan skolkort.

Missbruk av skolkort
Om du lånar ut ditt skolkort eller använder kortet där det inte gäller, riskerar du att få betala
en tilläggsavgift vid biljettkontroll. Fram till den dag du fyller 18 år är avgiften 750 kronor. Har
du fyllt 18 år är avgiften 1500 kronor.

Information om priser, tider och övriga biljetter finner du på Västtrafiks hemsida vasttrafik.se.
Du kan även ringa Västtrafiks kundservice 0771-41 43 00.

