
 

Selvbetjeningsmanual



Side 1

Opret bruger
Første gang du opretter en bruger, skal du logge ind med NemID. Udfyld her-
efter dine kontaktoplysninger og vælg en adgangskode. Herefter modtager 
du en mail, som beder dig bekræfte, at du er ved at oprette en brugerprofil. 
Først når du har bekræftet dette, er din brugerprofil aktiv. NemID papkort fun-
gerer ikke på denne løsning. Du skal have NemID via app eller NemID nøglevi-
ser. Du kan hente NemID app’en ned på din smartphone eller tablet. Du finder 
den i App Store (til iPhone) eller i Google Play (til Android).



Side 2

Log ind
Du kan logge ind med enten brugernavn eller NemID. Vælger du brugernavn, 
skal du benytte den engangskode, der sendes til dit mobilnummer for at be-
kræfte log ind.   



Side 3

Bestil rejse – adresser
Udfyld fra og til adresse, skal du køre fra din egen adresse kan du trykke på 
det lille husikon. Særlige adresser, f.eks. supermarkeder kan findes ved at ak-
tivere knappen og skrive adressen. Dine valgte adresser vises på kortet som 
A og B. 

Bestil rejse – dato og tidspunkt
Vælg dato og tidspunkt. Vælg senest fremme hvis du skal være fremme til et 
bestemt tidspunkt. Vælger du afgang søges der i tidsrummet 15 minutter før 
og 45 minutter efter det ønskede afhentningstidspunkt. 



Side 4

Bestil rejse – detaljer
Udfyld information om din rejse.

Bestil rejse – godkend
Kontrollér at dine oplysninger er rigtige. Acceptér herefter handelsbetingel-
serne og godkend til sidst  bestillingen.



Side 5

Bestil rejse – kvittering
Du modtager en kvittering for din bestilling på skærmen og til den mail du har 
tilknyttet din profil. På kvitteringen kan du se dit afhentningstidspunkt. 

Min bruger
Det er muligt at se og ændre dine kontaktoplysninger. Du kan også se udløbs-
dato på dit betalingskort samt tilknytte et nyt betalingskort.



Side 6

Glemt adgangskode
Hvis du har glemt din adgangskode, kan du klikke på ”Glemt din adgangsko-
de?”. Du vil herefter modtage en mail med instruktioner. Du kan alternativt 
logge ind med NemID.

Tilmeld eller skift betalingskort 
Er det første gang, du bestiller en Flextur, bliver du bedt om at tilmelde dit 
betalingskort. Du kan også ændre dine kortoplysninger via Min bruger. Det 
betalingskort du ønsker at benytte til betaling for dine flexture skal to-fak-
tor-godkendes via NETS 3-D Secure. Dette krav er Movia forpligtet til at efter-
leve i henhold til Lov om betalinger. Du kan derfor ikke tilmelde et betalings-
kort på din kundeprofil, hvis ikke du har en af følgende løsninger: 

1. NemID nøgleviser, 

2. NemID app (du kan ikke bruge nøglekortet i pap)

3. Godkendelse med engangskode, som du modtager i en SMS-besked (denne 
løsning kan du bruge, hvis ikke du har NemID). Opret dit betalingskort til den-
ne løsning via nets.dk
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