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Skoleklassekort
Skoleklassekortet er et abonnementskort, der giver skoleklasser, skolefritidsordninger (SFO) og lignende grupper mulighed for at køre i hele
Hovedstadsområdet (alle zoner) med busser, tog og Metro.
Kortet kan bruges på skift af forskellige grupper fra samme skole eller SFO.
Kortet gælder til max. to voksne og 30 børn og unge under 18 år. Mindst én
voksen og ét barn skal rejse samtidigt.
Skolekortet gælder et år fra en vilkårlig dato.
Pris
Et skoleklassekort koster 9940 kr.
Kortenes gyldighed
Kortene er gyldige mandag - fredag fra kl. 9.00 - 15.00. Sidste påstigning
skal derfor ske senest kl. 15.00.
Mellem kl. 8.00 og 9.00 kan kortene dog bruges til kørsel med busser og
lokalbanetog uden for Storkøbenhavn (uden for zonerne 1-4, 30-33, 40-44).
Kortene gælder ikke nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 2. påskedag,
store bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag.
Institutioner, der har brug for ekstra ledsagere til børn, kan bytte fire børn
med én voksen. Det gælder uanset børnenes alder. Mindst ligeså mange
børn som voksne skal dog rejse samtidigt.
Sådan køber du kortene
Du kan købe kortene direkte hos Movias reception, Toftegårds Plads,
Gl. Køge Landevej 3, 2500 Valby, tlf. 36 13 14 00 (åben mandag - torsdag
kl. 8.00 - 15.30 og fredag kl. 8.00 - 14.30).
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Der kan bestilles og betales med elektronisk fakturering ved at sende mail
til reception@moviatrafik.dk med EAN-nummer.

DSB
70 13 14 15
(alle dage hele døgnet)
www.dsb.dk

Du kan købe kortet to måneder, før det skal gælde.
Nødvendige oplysninger
Vi skal bede om følgende oplysninger for at kunne udstede kortene:

DSB Øresund
70 13 13 11
(alle dage hele døgnet)
www.dsboresund.dk

• Institutionens/skolens navn, adresse, postnummer og by og
gerne telefonnummer
• Korttype
• Det nye korts gyldighedsdato
• Det trykte nummer øverst på kortet (kun ved fornyelse)

DSB S-tog
70 13 14 15
(alle dage hele døgnet)
www.dsb.dk/s-tog

Sikker rejse med bus, tog og Metro
For at rejsen bliver så sikker som mulig, beder vi Jer så vidt muligt være
opmærksom på:

Metro Kundeservice
70 15 16 15
(man.-fre. 8.00-16.00)
www.m.dk

• At børnene sidder ned
• At børnene holder fast.
• At I altid bruger midterdøren, når I står af bussen.
Så kan chaufføren bedst se Jer.
• At stå bag de gule prikker på perronen på stationen.
Så er der god afstand til perronkanten.
• Stå der hvor den forreste S-togsvogn standser.
Så kan lokomotivføreren bedst se Jer.
• Ikke at gå ind eller ud af toget, når afgangssignalet har lydt.

Movia Kundecenter
36 13 14 15
(man.-fre. 7.00-21.30,
lør.-søn. 08.00-21.30)
www.moviatrafik.dk

Rejser på billet eller klippekort
Ind imellem kan I få brug for at rejse på tider, hvor kortene ikke gælder.
Derfor lige et par gode råd om børn på billet og klippekort.
•
•
•
•

Et barn under 12 år betaler ca. halv pris, når det rejser alene.
To børn under 12 år rejser gratis, når de rejser sammen med en voksen.
Fire børn under 12 år kan rejse sammen på en voksenbillet eller -klip.
Et barn under 16 år rejser til ca. halv pris og kan tage et barn under 12
år med gratis.
• To børn under 16 år kan rejse sammen på en voksen-billet eller -klip.

Eksempel
To voksne rejser med 15 børn under 12 år i tre zoner og bruger et gult
voksenklippekort. De to voksne kan hver have to børn med på sine klip.
Så er der 11 børn tilbage. Der klippes to klip for de næste otte børn. For
de sidste 3 børn kan der enten klippes et ekstra voksenklip eller to klip
på et børneklippekort.
I alt klippes der altså enten fem voksenklip eller fire voksenklip og to
børneklip.

Yderligere information
Er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at spørge hos Movia
Kortsalg og på stationerne. Du kan også ringe til os eller finde os på nettet.
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