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FAKTA ark 4 Takst Sjælland - Klippekort

Pap- og papirbaserede klippekort
Med indførelse af Takst Sjælland afskaffes alle papbaserede titurskort,
herunder alle DSB’s klippekort til rejser internt på Sjælland.

Mobilklippekort
Mobilklippekort er ikke en væsentlig del af Takst Sjælland, og afklaring af disse produkter blokerer derfor ikke for det videre arbejde med
Takst Sjælland.
Det vil altid være billigere – eller samme pris- for kunden, at benytte
et personligt rejsekort fremfor mobilklippekort.
Klippekort til korte rejser efter ringzoneprincip
I takstområde Hovedstad udbydes i dag et særligt mobilklippekort,
hvor kunder kan købe 20 ”klip”, som kan anvendes til rejser fra 2 til
alle-zoner eller som tilkøb til periodekort.
Med indførelse af Takst Sjælland vil mobilklippekort fortsat blive solgt,
og gyldigheden vil blive udvidet til at gælde rejser på hele Sjælland.
For at sikre enkelhed i forhold til kunderne vil et zoneklippekort følge
samme zonegrænse, hvor enkeltbilletter sælges med ringzonegyldighed, dvs. fra 2-8 zoner. Princippet for mobilklippekortet vil fortsat være fast pris pr. zone, så hvert klip har samme værdi (2 zoner klip =
rejsekortpris for 2 zoner; 4 zoner klip = 2 gange rejsekortpris for 2
zoner osv.). Der kan også klippes til et ulige antal zoner.
Rejseregler/gyldighed
Tidsgyldighed tager udgangspunkt i den ringzonebaserede enkeltbillet
– dvs. at der til hver zoneafstand er knyttet en tidsmæssig gyldighed.
Inden for denne periode giver billetten fri rejseret, dvs. at det er i
overensstemmelse med rejsereglerne at rejse tilbage mod rejseretningen (dvs. retur til rejsestart), såfremt tidsgyldigheden er overholdt.
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Klippekort til længere rejser efter relationsprincip
DSB udvikler p.t. et mobilt 10 turs klippekort i DSB’s landsdækkende
APP.
Det mobile klippekort er et relations-klippekort, der sælges fra station/til station på hele Sjælland efter rejsekortzoner.
Princippet for relations-baserede mobilklippekort er køb af 10 rejser til
én bestemt relation.
Prisen på et mobilt klippekort til en given relation er tilnærmelsesvist
25 % lavere end enkeltbilletprisen.
Rejseregler/gyldighed
Der sættes en tidsgyldighed på mobilklip, fx 4 timer eller en tid afhængig af rejselængden. Til gengæld kan der ikke rejses retur på
samme klip.
Tekniske udviklinger
Ringzonemobilklippekort udbydes i DOT app’en.
Udvidelse af det nuværende mobilklippekort til korte rejser på hele
Sjælland er pt. under udredning i Mobilbilletgruppen.
Relations-klippekort udbydes i DSB app’en.
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