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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

AUGUSTI 2018

Dags för
hösttider!
Nu är många är tillbaka efter ledighet och snart startar höstterminen
i skolorna. Vi får hoppas att augusti bjuder på fler fina sommardagar,
men i Dalatrafiks tidtabeller gör hösten snart sitt intåg.

Nya tidtabeller från den 12 augusti
Med hösttrafiken kommer många av de linjer och turer som drogs in under sommaren tillbaka.

MEDDELANDEN

8 m sedan

Dalatrafik
Busslinje 101 Borlänge resecentrum – Krylbo ...

Från och med den 23 juli kan du söka efter de nya tiderna i reseplaneraren, ladda hem din
tidtabell som pdf eller beställa en personlig tidtabell.

Exempel på förändringar:
Stadstrafiken i Mora
Inför hösten sker en del justeringar i Mora efter önskemål från våra resenärer.

Prenumerera på info
om trafikstörningar
Alla planerade och tillfälliga
trafikstörningar samt inställda turer
publiceras både på vår webbplats och

Avgångstiderna till lasarettet justeras så att turerna fördelas mer jämnt över dagen. Under

i appen. För att du ska kunna ha ännu

förmiddagen går det nu att resa till och från lasarettet ungefär en gång i halvtimmen

bättre koll finns möjlighet att prenumerera

– varannan tur på linje 51 och varannan på linje 141 Mora – Orsa.

på den information som du behöver. Du

Avgångstiderna justeras även för anslutningar till/från Noret och lasarettet. På eftermiddagen

väljer själv om du vill få meddelanden via

blir det bättre spridning på linje 52 och 53 för att öka resmöjligheterna till tätortens norra

e-post och/eller sms.

delar. Linjerna avgår från gaten istället för ute på vägen.

Du startar din prenumeration och

Linje 132 flyttas tillbaka till Fridhemsplan i Mora.

registrerar dina önskemål på

Linje 121 får fler hållplatser under lågtrafik mellan Borlänge – Malung: Bilskroten
Amsberg, Duvnäs, Gimsbärke norra, Sifferbo E16, Djurmoskolan, Älvuddsvägen, Mon, Rista,
Färmsnäs, Borgsheden, Svedjebyn, Forsgärdet, Källan Björbo, Hjulbäck, Överborg södra, Snöå
herrgård, Nordanåker E16 och Gamla bastun Grimsåker.
Alla förändringar och fler detaljer finns på dalatrafik.se/12augusti

dalatrafik.se/trafikstorning
Till exempel: Ludvika resecentrum –
Borlänge resecentrum, buss linje 111,
mellan klockan 05.30–08:00 (om du åker
olika turer). Måndag–fredag. Om du åker
med flera olika linjer på en sträcka så
registrerar du varje linje för sig liksom
vilka tider som gäller för din hemresa.
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Tips från oss!

Följ den buss du ska åka med längs linjen i realtid. På kartan ser du

Ange din e-postadress på

var alla hållplatser finns och var bussen befinner sig just nu. Du får

dalatrafik.se och få Pling

helt enkelt svar direkt på frågan ”Var är bussen?”

digitalt istället. Bättre
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.

