
Res så mycket som du vill under perioden  
13 juni - 15 augusti 2022. Sommarlovskortet gäller 
för resor med buss och tåg i Kronobergs län.
Med Sommarlovskortet har du möjlighet att göra saker runt om i länet eller
enkelt ta dig till och från sommarjobbet. Vi har över 3000 hållplatser i
Kronobergs län och 74 buss- och tåglinjer att välja bland.

Sommarlovskortet gäller inte för resa i annat län. Ska du resa med Närtrafik  
eller kompletteringstrafik behöver du visa upp ett inspektionskvitto. Inspek-
tionskvitto kan du skriva ut i biljettautomat, hos någon av våra återförsäljare 
eller på Kundcenter. Om du ska åka med tåg måste du aktivera kortet innan  
du går ombord. Du kan aktivera kortet i biljettautomat, hos någon av våra  
återförsäljare eller hos Kundcenter. 

Ett personligt kort
Sommarlovskortet gäller för en person och är personligt, därför ska du skriva 
ditt namn på baksidan av kortet när du får hem det. Kortet får inte lånas ut.

HÄR KOMMER DITT 
SOMMARLOVSKORT!

Glad sommar!

Kundcenter 0771-76 70 76 | lanstrafikenkron.se 

Tillsammans.  
Till en hållbar framtid.



Tips 1: Sök din resa i reseappen
Ladda ner reseappen Länstrafiken Kronoberg i Google play 
eller App Store för att enkelt söka din resa. 

I appen kan du även se var bussen befinner sig i realtid,  
se närmaste hållplats samt läsa tidtabeller. Du kan också spara  
din favoritresa som du åker ofta samt få påminnelse om  
avgång/avgångar som du brukar åka. 

Tips 2: Registrera dig på Mitt konto
Registrera dig på Mitt konto för att registrera ditt resekort och 
även få tillgång till tappa-bort-garanti. Att registrera sig på Mitt 
konto är gratis, men du måste vara 16 år. Har du inte fyllt 16 år 
än, kan din vårdnadshavare registrera ditt kort. Om du skulle råka 
tappa ditt kort kan du spärra det på Mitt konto och flytta biljetten 
till ett nytt resekort eller till reseappen. Eller vill du flytta din 
biljett till reseappen så går även det att göra på Mitt konto. 

Tips 3: Spara på miljön
När du åker kollektivt sparar du på miljön, du bidrar till minskade 
utsläpp och mindre trängsel på vägarna. När ditt sommarlovskort 
har gått ut och du vill fortsätta resa med oss rekommenderar vi 
Fritidsbiljetten. Köper du fritidsbiljetten och lägger den på det här 
kortet så sparar du även på plast.

Läs mer på lanstrafikenkron.se/fritidsbiljetten

 

BRA TIPS FÖR DINA 
SOMMARESOR!
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Tillsammans.  
Till en hållbar framtid.


