Klicka här för att öppna brevet i din webbläsare.

På torsdag slutar sommarbiljetten gälla och det är dags att köpa biljett igen. Mer än
hälften av våra pendlare köper redan sitt månadskort i appen och vi vill gärna att
ännu fler upptäcker fördelarna med det.
Här är några av alla fördelar du får om du köper din biljett i vår app:


30-dagarsbiljetten kan lånas ut när du inte själv reser - räkna gärna på hur många
enkelresor du behöver göra innan priset blir detsamma som ett månadskort - det
kan löna sig snabbt!



24-timmarsbiljetten kostar precis som två enkelbiljetter - och du kan resa hur
mycket du vill!



Tillsammansrabatten - när ni är två eller fler som köper gemensam biljett så får ni
25 procent rabatt inom Skåne och 20 procent på biljetter till Danmark.



40 procent rabatt för barn 7-19 år på alla biljetter inom Skåne.



25 procent rabatt för studenter* på alla biljetter inom Skåne.



Livekarta där du ser var bussen och tåget är.



Du kan bevaka din resa och få information vid eventuella störningar.

I december stänger vi ner Jojo-systemet och innan dess införs bland annat nya
biljettautomater och nya tjänster på skanetrafiken.se. Målet med det nya biljettsystemet är
att göra det enklare att köpa biljett. Läs mer här vad förändringen innebär för dig.
* Rabatten gäller dig som har ett digitalt Mecenatkort eller Studentkort med studentresesymbolen i app.
Kom ihåg att du måste ladda ner Studentkortets eller Mecenats app innan du påbörjar din resa.

Ladda för Malmöfestivalen, ladda ner appen
Givetvis finns vi på Malmöfestivalen som pågår fram till fredag. Du hittar oss på Gustav
Adolfs torg. Där kan du besöka oss, tävla med kuliga aktiviteter och fråga oss om appen
och vårt nya biljettsystem. Välkommen!

Tävla och vinn biljetter till Lund
Comedy Festival
Nu är det äntligen dags för Skandinaviens roligaste
festival igen och den firar dessutom 10 årsjubileum!
I år arrangeras Lund Comedy Festival den 29 augusti
– 31 september och under tre dagar kan du se över
100 artister på olika scener runt om i Lund. Med
humorbandet reser du utan extra kostnad med alla
Skånetrafikens bussar och tåg i Skåne under
festivaldagarna. Ta chansen att vinna biljetter till
festivalen. Besök vårt Kundcenter på Lund C där vi
har en Lund Comedytävling mellan 15 augusti-22
augusti. 15 lyckliga vinnare får 2 biljetter till utvalda
shower och 2 humorband var.
Kundtjänst har öppet vardagar 6-22 och helg 8-20. Telefon 0771-77 77 77.

Du får detta brev eftersom du är kund hos Skånetrafiken. Klicka här om du inte vill få fler nyhetsbrev från oss.
Vill du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter så finns all information här.

