Regelverk för Klasskortet Skånetrafiken, 20062006-0101-26.
26.
Klasskortet gäller för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Skåne.
Nya Klasskortet kostar ingenting att få utan respektive skola anmäler sitt intresse via e-mail; klasskortet@skanetrafiken.se. Du som får
detta i ett utskick december 2005 bör använda bifogat material inklusive svarskuvert.
Klasskortet gäller per restillfälle enligt nedanstående tabell med antal lärare, elever och rabatt per tidsintervall. Kortet gäller till och med
vårterminen det året eleven fyller 19 år. Gruppen ska bestå av minst 4 personer varav minst en lärare på skolan.
Klasskortet gäller både vardagar och helger/lov enligt nedanstående tabell.
Tidsintervall
Stadsbuss

Högtrafik
Lågtrafik
Regionbuss/Tåg (ej SJHögtrafik
tåg)
Lågtrafik
Högtrafik: Kl 00:01- 08:59 och 15:01-18:29
Lågtrafik: Kl 09:00-15:00 och 18:30-24:00

Max antal resande/tur
32 (max 10 lärare)
32 (max 10 lärare)
64 (max 20 lärare)

50%
rabatt
antal
32
32

20% rabatt
antal
32
32

(Tabell som beskriver Hög/Lågtrafik, max antal resenärer och vilken rabatt som gäller)

Hela resan, samt sista delresan (om flera delresor) måste påbörjas inom tiden för lågtrafik för att få 50% rabatt på resan. För övriga
resor gäller 20% rabatt på resan.
Stadsbussresor går bara boka i Lågtrafik, övriga tider går det inte att boka Stadsbussresor via Klasskortsapplikationen.
Resor måste bokas minst 3 arbetsdagar före själva resan via Klasskortsapplikationen. Endast en Klasskortsresa får göras på varje tur
med Stadsbuss, Regionbuss eller Tåg.
Ytterliggare regelverk:
•

Kortet är inte kopplat till termin utan resebegränsningen ligger i hur mycket pengar som förs in på kontot.

•

Du kan när du vill fylla på pengar via Klasskortsapplikationen. Pengarna förs direkt över till kontot vilket innebär att du kan
boka din resa. Faktura skickas.

•

Regler vid överföring:
o Minsta belopp per överföring är 1000 kr/gång.
o Högsta belopp per överföring är 10 000 kr/gång (gäller dock inte om du fyller på ditt Klasskortskonto innan 2005-12-14
via anmälningsformuläret).
o Kontot kan innehålla ett högre belopp än 10 000 kr vilket innebär att ni kan fylla på kontot med önskat belopp fast
får dela upp detta i maximala beloppet på 10 000 kr/gång.
o Faktura skickas till fakturamottagare.
o (Du som får detta i ett utskick i december 2005 bör använda bifogat material inklusive svarskuvert.)

•

Klasskortet gäller för resor med Stadsbussar, Regionbussar och Tåg i Skåne med undantag för SJ-tåg.

•

Kortet gäller inte i Närtrafik, när linje körs av taxi, samt i Ventrafiken.

•

Det är platsgaranti som gäller, inte sittplatsgaranti.

•

Klasskortet kan nu även användas för resor till idrottshall, simhall och annan liknande verksamhet dock kopplat till
skolverksamhet.

•

Bokningar
Bokningar måste ske minst 3 arbetsdagar innan resan.
resan. Liksom bokning måste avbokning ske senast 3 arbetsdagar innan
resa. Resa som inte avbokats kommer att debiteras.

•

Pris för lärare och elever är detsamma via Klasskortet och baseras på barn/ungdomspris.

•

”Skoladministratören” är mottagare för Klasskortet och är den person som lägger upp behörigheter för vilka som skall få boka
i systemet.

•

En skola kan beställa fler Klasskort som är kopplade till samma resekonto. Detta möjliggör att flera klasser kan åka
samtidigt men inte på samma bokning.

•

Klasskorten går att använda så länge det finns saldo på kontot. Det finns ingen koppling till termin.

•

Använd Klasskortsapplikationen på hemsidan för att spärra och/eller beställa nya/flera kort. Nya kort levereras till er inom 5
arbetsdagar.

•

För resa med Klasskortet gäller Skånetrafikens Allmänna Resevillkor. Dessa hittar ni på www.skanetrafiken.se

Viktigt:
•

Vid resa måste både Klasskortet och en utskrift
utskrift av bokningen medtas och visas upp vid varje ombordstigning. Själva
Klasskortet måste även registreras i kortläsaren
kortläsaren på StadsStads- och Regionbussar.

•

Vid resa måste ni åka just den tidpunkten som resan är bokad. OBS! Åker ni inte på just denna specifika tid finns det
risk för att chauffören inte kan låta er åka med p g a andra Klasskortsbokningar som då har platsgaranti eller att fordonet
är fullt.

•

Vid resa måste ni åka till och ifrån den hållplats som ni bokat för resan. OBS! Åker ni inte ifrån/till just denna specifika
hållplats finns det risk för att chauffören inte kan låta er åka med p g a andra Klasskorstbokningar som då har platsgaranti
eller att fordonet är fullt.

Vid förfrågningar:
Kontakta Skånetrafikens Trafikupplysning på telefon 0771 77 77 77 alt. klasskortet@skanetrafiken.se

