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På dalatrafik.se kan du ta del av alla våra smarta tjänster:

Sök din resa
med hjälp av
reseplaneraren

Prenumerera på
trafikstörningar via
e-post & SMS

Ladda ner
din personliga
tidtabell

Sök dina buss- och
tågtider med Dalatrafik
i mobilen

Köp ditt kort
direkt på vår
hemsida

Ris, ros eller
resegaranti? Anmäl
ditt kundärende

JUNI 2018

Sommartider!
Äntligen är sommaren här! Det betyder nya tidtabeller, evenemang och
lediga sommardagar med nya upptäckter runt om i Bergslagen. Vi ses!

Nya tidtabeller från den 18 juni
Snart är det sommarlov och semestertider, vilket innebär att det är färre som åker buss.

Nyheter
i appen

Den 18 juni ändrar vi tidtabellerna så att linjer och antal avgångar bättre passar behovet.

Köp tjänsteresa!

Sommartidtabellen gäller till och med den 11 augusti.

Det ska vara enkelt att

Kolla lite extra noga på de avgångar du brukar åka med. Alla ändringar framgår redan nu
om du söker din resa eller laddar/beställer hem en ny tidtabell. Observera att avgångar med
anmärkning A upphör samtidigt som skolorna tar sommarlov. Alla kommunernas terminstider
finns på dalatrafik.se

resa kollektivt i tjänsten. Därför har vi
utvecklat vår app så att du även kan köpa
bussbiljetter till dina tjänsteresor med
bara några klick. Det är det företag eller
organisation där du jobbar som ansluter

En kort sammanfattning av förändringarna presenteras på vår hemsida dalatrafik.se/18juni

sig till tjänsten. Sedan söker du och

Nyhet! Fria resor hela sommarlovet

bokar resor i appen precis som vanligt.

Vi är glada över att kunna presentera en av årets allra bästa nyheter – nu blir det lättare att

varje månad.

resa kollektivt till sommarjobb och alla andra aktiviteter.

Tätortsbiljetter!

Ungdomar som är folkbokförda i någon av länets kommuner får resa gratis med Dalatrafik

Nu kan du köpa tätortsbiljett (1-zon) för

hela sommarlovet. Det är en gemensam satsning i hela landet och gäller för den som just gått

resor i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika

ur 6–9:an i grundskolan, 1–2:an på gymnasiet samt ungdomar i grundsärskolan, specialskolan,

och Mora/Orsa. Biljetten gäller under det

sameskolan och gymnasiesärskolan.

trafikdygn den är köpt. Du kan välja att

På befintliga skolkort laddas sommarlovsperioden automatiskt. Ungdomar som inte har
skolkort får ett laddat ordinarie Resekort från Dalatrafik hem i brevlådan.
All information finns på dalatrafik.se/friasommarlovsresor

Glad midsommar!

Dalatrafik fakturerar företaget en gång

aktivera biljetten omgående eller senare
samma dag. Biljetten är giltig en timma
och 30 minuter efter aktivering.

Bergslagen väntar på dig
Semestra på nära håll i sommar! Med

Välj gärna bussen när du ska fira midsommar. Var dock uppmärksam på hur du ska läsa

Sommarkortet åker du buss och tåg

tidtabellen dessa dagar.

hur mycket du vill under tre dagar

Midsommarafton fredag 22 juni går trafiken som en lördag.
Midsommardagen lördag 23 juni går trafiken som en söndag
Nattrafiken går både midsommarafton och midsommardagen.

i följd – alldeles själv eller med vänner
och familjen. Låt resan bli en del av sommaräventyret bland Bergslagens guldkorn.
Se tagibergslagen.se eller sj.se/tib för

Nyhet! Gemensamt kort
för Dalarna och Gävleborg

att hitta försäljningsställen.

Från 1 maj är det enklare för dig med behov av att korsa länsgränsen österut. Nu finns ett

Ange din e-postadress på

gemensamt kort för resor med Dalatrafik, X-trafik och Tåg i Bergslagen. Laddningen finns

dalatrafik.se och få Pling

för 30 dagar eller ett år.

digitalt istället. Bättre

Information finns på dalatrafik.se/xtrafik

Tips från oss!

för dig. Bättre för miljön.

Välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0771-95 95 95 om du har några frågor.
Du kan också läsa mer om alla nyheter på dalatrafik.se. Vi ses ombord!
Alla behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har
rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy www.dalatrafik.se/integritetspolicy
Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter. Om du inte längre vill vara kvar
i kundregistret kan du avregistrera dig via kundservice@dalatrafik.se eller kontakta oss skriftligen på adress AB Dalatrafik, Box 924, 781 29 Borlänge.

