Koncepter: Særlige korttyper

Særlige kort til særlige formål
Movia udsteder en lang række specielle korttyper
til mange forskellige formål.

Periodekort
Periodekort er personlige kort, der udstedes
for en længere periode til nogle bestemte
zoner. Periodekort udstedes både til børn
og voksne.

Skolekort
Movia tilbyder kommuner og skoler mulighed
for at udstede et personligt skolekort til
grundskoleelever, der er berettiget til betalt
buskørsel til og fra skole.

HyperCard
Som studerende på videregående uddannelser
får man rabat på periodekortet.

Skoleklassekort
Skoleklassekort er et tilbud til folke- og privatskoler med undervisning op til 10. klassetrin.
Kortet giver skoleklasser og lærere fra den
aktuelle skole ret til at rejse med bus og lokaltog i hele takstområdet.

FlexCard
FlexCard er et upersonligt periodekort og kan
derfor benyttes af flere. Kortet kan bruges til
et ubegrænset antal rejser med bus, tog og
metro i den periode og de zoner i hovedstadsområdet, hvor kortet gælder.
Pensionistkort
Som pensionist får man rabat på periodekortet. Pensionistkort kan købes til tre sammenhængende zoner eller til alle zoner.

Kort til børnehaver og vuggestuer
Børnehaver og vuggestuer kan købe et upersonligt kort, der giver ret til kørsel med bus,
tog og metro i alle zoner i hovedstadsområdet
for grupper med børn og voksne.
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Kort til værnepligtige
Kort til værnepligtige gælder til kørsel med
bus, tog og metro i alle zoner i takststadsområdet.

City Pass sælges med gyldighed i 24 eller 72
timer til voksne og børn. Det er upersonligt
og kan benyttes af ihændehaveren. City Pass
sælges som et klippekort med et klip.

Kort til blinde og svagtseende
Blindekortet gælder til ubegrænset kørsel
i alle zoner i takstområdet. Blindekortet er
personligt og gælder ikke for eventuelle
ledsagere.

Vil du vide mere?
Læs mere om særlige korttyper på moviatrafik.dk – Din rejse – Priser. Du kan også henvende dig til jeres kontaktperson i Movia.

Periodekort til hunde
Til hunde sælges periodekort uden foto, men
ellers på samme vilkår som til børn og unge
under 16 år.
Travel Pass
Travel Pass er et kort til deltagere i kongresser
og andre arrangementer i hovedstadsområdet.
CPH Card
CPH Card er et særligt turistkort, der giver ret
til transport til seværdigheder med bus, tog
og metro i hovedstadsområdet.
24 timers billet
24-timers billetten er et klippekort med ét
klip. Den fås til voksne og til børn 12-15 år
til halv pris. 24-timers billetten gælder til et
ubegrænset antal rejser med bus, tog og metro
i alle zoner i 24 timer i hovedstadsområdet.
City Pass
Man kan købe City Pass, der gælder til bus,
tog og metro i zonerne 1, 2, 3 og 4 i hovedstadsområdet.
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