
  Enkel 90/180 min Alla enkelbiljetter till en resenär.

  Zon A 24t Vuxen Dygnsbiljett för en vuxen i zon A.

  Zon A 24t Ungdom Dygnsbiljett för en ungdom i zon A.

  Zon ABC 24t Vuxen Dygnsbiljett för en vuxen i zonerna A, B och C.

  Zon ABC 24t Ungdom Dygnsbiljett för en ungdom i zonerna A, B och C.

  Övriga 24t Här finns övriga dygnsbiljetter (B, C, AB och BC).

  Koster ToR Vuxen Biljett för Kosterbåtarna.

  Koster ToR Ungdom Biljett för Kosterbåtarna.

Västtrafiks försäljningsenhet för ombud.

Enkelbiljetter.
Pappersbiljetter – menyförklaring.

Teknisk support: 031-62 93 10
Priser och sortiment: 031-62 92 07

Pappersbiljett – en resenär.

Börjar gälla direkt för 90/180 minuter, startdatum kan sättas för dygnsbiljetter.

• Välj Pappersbiljett från huvudmenyn.

• Välj Enkel 90/180 minuter.

• En zon 90 minuter  – Välj Zon A, Zon B eller Zon C.

• Flerzon 180 minuter – välj Zon AB, Zon BC eller Zon ABC.

• Välj sedan Vuxen/Ungdom.



Zonbiljett – gruppbiljett eller biljett  
med flexibel start.

• Välj Zonbiljett från Huvudmenyn.

•  ZZP (xxx) – Grupp – Ange hur många vuxna och/eller ungdomar.

•  Från  – Ange vilken zon som resan börjar i (Zon A, Zon B eller Zon C).

•  Till – Ange vilken zon som resan slutar i (Zon A, Zon B eller Zon C).

 – Om resan ska vara i en zon anges samma Från zon och Till zon.

 – Välj endast Zon A, Zon B eller Zon C som Från och Till zon. 
Minibiljetter eller biljetter till andra län får inte säljas här.

•  Fler val – Ange när biljetten ska börja gälla, datum och klockslag.

Övrigt.

OBS! Minibiljetter finns endast som periodbiljetter men går inte att dölja i 
menyerna för enkelbiljetter. Minibiljetter ska aldrig säljas som enkelbiljett,  
om de av misstag väljs så blir priset väldigt högt.  

Enkelbiljetter till andra län får endast säljas i appen Västtrafik To Go, i Väst-
trafiks butiker eller ombord på de fordon som går över länsgränsen. Hänvisa 
kunderna till någon av dessa kanaler istället.

Teknisk support: 031-62 93 10
Priser och sortiment: 031-62 92 07



Västtrafiks försäljningsenhet för ombud.

Kortladdning  
och periodbiljetter.
• Välj Kortladdning från huvudmenyn.

 – Visa kort – Lägg kort på kortläsare.

Kontoladdning – Västtrafikkort.
• Konto – Välj Vuxen/Ungdom.

 – Välj belopp (det går bra att addera flera värden).

• Första gången kontot laddas tillkommer en pant på 50 kronor  
som läggs på automatiskt.

Periodbiljett – Västtrafikkort.
• Resterande val görs genom att besvara följande fyra frågor:

1. Hur länge ska biljetten gälla?

2. Var eller i vilka zoner ska biljetten gälla? (Görs i flera steg).

3. Vem – Gäller biljetten för vuxen eller ungdom?

4. När ska biljetten börja gälla? (Flexibel start finns för 30 dagar  
och dygnsbiljetter).

Tunt Västtrafikskort / engångskort.
• Enkel 90/180 minuter – alla enkelbiljetter till en resenär.

• 24 timmar.

• 72 timmar.

Teknisk support: 031-62 93 10
Priser och sortiment: 031-62 92 07


