PRISER

FRI OVERGANG

Husk å oppgi endeholdeplassen og betal for hele
strekningen på første buss hvis du må bytte buss
underveis. På ordinære enkeltbilletter og periodebilletter
er det fri overgang i inntil 90 minutter. Billetten gjelder
også for returreiser.

Endringer fra 1. februar 2019

SLIK KJØPER DU REISEKORT

Reisekortene kjøpes og fornyes på bussen og kan
i tillegg fornyes i nettbutikken. Et nytt reisekort koster kr
50,-. Ta vare på kortet ditt siden dette kan gjenbrukes.

FYLL PÅ REISEKORTET

Fyll på reisekortet med nye billetter eller reisepenger
på bussen eller i nettbutikken. En periodebillett kan oppdateres før gyldighetsperioden utløper, og reisepenger
kan fylles på før beløpet er brukt opp. Hvis du mister
reisekortet ditt og ikke har kvittering, vil billetten eller
reisepengene være tapt. Hvis du har kvittering med kortnummer kan vi ordne et nytt reisekort til deg. Kvittering
får du ved påfylling av reisekortet på bussen. Hvis du
benytter nettbutikken vil du alltid ha kvitteringen lett
tilgjengelig.

Kjøp periodebilletter
på mobilen
Forny billetten
hvor og når som helst.
Ta i bruk
ØstfoldBillett i dag!

i

69 12 54 60
Hverdag:
Lørdag:
Søndag:

APP

Mobilbilletter får du kjøpt i
appen ØstfoldBillett som du
finner i AppStore og Google
Play.

a

www.ostfold-kollektiv.no

f

/OstfoldKollektivtrafikk

07 - 21
08 - 19
13 - 20

Finn ut hvilken billett
som passer best for deg!
Hvilken billett som passer best for deg avhenger av
hvor ofte og variert du reiser. Det finnes uansett flere
rabattordninger som du bør benytte deg av.
Prisene gjelder for alle bussrutene i Østfold, med
unntak av flybussen som har egne priser.
Reisekort og reisepenger kan også brukes på
Hvalerfergen, men her gjelder andre priser.

BARN/UNGDOM
UNG VOKSEN
STUDENT
VOKSEN		
HONNØR

24t

3d

50,- 75,50,- 75,50,- 75,100,- 150,50,- 75,-

7d

30 d

180 d

100,150,110,220,110,-

300,450,350,700,350,-

1.500,2.250,1.750,3.500,1.750,-

NEDRE GLOMMA KORTET 30 d kr 600,- Gjelder i Sarpsborg og Fredrikstad kommuner.

REISEPENGER (VERDIKORT)
- for deg som reiser av og til

BARN/UNGDOM/HONNØR
VOKSEN

1

20,40,-

2

25,50,-

3

30,60,-

MOBILLETT
Last ned appen «ØstfoldBillett» på mobilen og kjøp
billett hvor og når som helst. Dette er den enkleste måten
å kjøpe billetter på. ØstfoldBillett kan lastes ned fra App
Store og Google Play.
Kampanjeprisen på enkeltbilletter solgt i appen
ØstfoldBillett avsluttes 1. februar 2019 og ny pris blir kr
40,- for voksen og kr 20,- for barn og honnør. Billetten
vil fortsatt gjelde for hele Østfold.
FELLESBILLETT BUSS/TOG
Hvis du har periodebillett med NSB kan du kjøpe 30
dagers periodebillett med lokalbussene i Østfold til kr
300,- for voksen og 200,- for studenter. Tilbudet er kun
tilgjengelig som elektronisk billett, og kjøpes i NSB´s
mobilapp.
ANDRE PRISER OG BETINGELSER

Med reisepenger i kortet betaler du enkeltbillettpris for
hver reise. Reisepenger gir 30 % rabatt på enkeltbilletter
for voksen og 10 % for barn, ungdom og honnør. Du velger
selv påfyllingsbeløp mellom 400,- (100,- i nettbutikken) og
1.000,- kroner.
SONER = kommunegrenser

Det er kommunegrensene som utgjør sonegrensene
i Østfold, med unntak for Moss/Rygge og Sarpsborg/
Fredrikstad som er èn prissone. Maksprisen i Østfold
er 3 soner.

BARN/UNGDOM/HONNØR
VOKSEN

Periodebilletter er ikke personlige og kan derfor brukes
av flere, men ikke på samme reise. Rabatten øker med
økt gyldighetsperiode. Samtlige periodebilletter gjelder
i hele Østfold.

RABATTER

Siden det er ønskelig at flest mulig skal betale reisen
med reisekort, er enkeltbillett det minst prisgunstige
alternativet.

SONER = kommunegrenser

PERIODEBILLETT
- for deg som reiser ofte

ØSTFOLDKORT

ENKELTBILLETT
- for deg som reiser sjelden

1

2

3

18,00
28,00

22,50
35,00

27,00
42,00

Rullestol og rullestolbruker, barnevogn,
sykkel/segway, hund og håndbagasje er gratis.
BILLETTKONTROLL

Det er ditt eget ansvar å kunne fremvise gyldig billett ved
billettkontroll. Husk legitimasjon ved bruk av rabattordninger. Bankkort el. uten bilde ikke er godkjent som legitimasjon. Med rabattordninger menes enkeltbilletter og periode
billetter for ungdom, UngVoksen, honnør og studenter.
Brudd på disse bestemmelsene kan medføre inndragning
av reisekortet eller et gebyr, se befordringsvedtektene for
Østfold på nettsiden vår.

Barn

Barn under 4 år reiser gratis. Barn fra 4 til og med
15 år reiser med barnebillett.

Ungdom

Ungdom fra 16 til og med 19 år får ungdomsrabatt.
Husk at billetter med ungdomsrabatt må aktiveres
senest dagen før du fyller 20 år.

UngVoksen

Periodebillett for UngVoksen gjelder fra 20 til og
med 24 år mens voksenbillett gjelder ved kjøp av
enkeltbillett. Husk at billetter med UngVoksen-rabatt
må aktiveres senest dagen før du fyller 25 år.

Voksen

Gjelder enkeltbilletter for personer mellom 20 og 66 år
og periodebilletter mellom 25 og 66 år. Gir ingen rabatt
med unntak for voksen som benytter reisepenger.

Familie

Inntil 4 barn til og med 15 år reiser gratis i følge med
voksen (fra 20 år) som betaler voksenpris. Med voksenpris menes enkeltbillett for voksen (ordinær enkeltbillett, mobillett eller verdikort) eller periodebillett for
Voksen eller UngVoksen.

Student

Er du heltidsstudent, lærling, får voksenopplæring ved
en av de videregående skolene i Østfold eller fylkeskommunen har kjøpt plass til deg fra et studieforbund?
Eller er du elev på videregående skole og har fylt 20
år? Da kan du kjøpe periodebillett med studentrabatt.

B BuzzBilli for skole og barnehage

BuzzBilli er et tilbud ved gruppereiser for barnehager
og skoler i Østfold mellom kl 09.00 og 13.30 til kun
kr 5,- pr tur. Billettene kjøpes direkte på bussen og
gjelder for voksne og barn (barn under 4 år reiser
gratis).

Honnør

Honnørrabatt gjelder for alle over 67 år, for personer
med norsk uføretrygd, samt blinde og ektefelle/
samboer som reiser sammen med den som har rett til
honnørrabatt.

Ledsagere

Er du ledsager til funksjonshemmede får du honnørrabatt. Ledsager for døvblinde reiser gratis. Ved
billettkontroll må du kunne fremvise ledsagerbevis.

Militær

Er du i militæret får du honnørrabatt.

