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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

OKTOBER 2018

Dags för
vintertider!
Nu vrider vi snart tillbaka klockan en timme till vintertid och du får
sovmorgon. Under den mörkare årstiden är det extra skönt att resa
kollektivt. Varmt, bekvämt – och bra för både ekonomin och miljön!

Små ändringar i tidtabellerna
från den 28 oktober
Samtidigt som vi ställer om klockan är det dags för några små ändringar när det gäller tider och
körvägar. Så håll koll på både klockan och tidtabellen från den 28 oktober!
Kolla extra noga på de avgångar du brukar åka med. Alla ändringar finns på dalatrafik.se/28oktober
och framgår redan nu när du söker din resa eller laddar ner/beställer hem en ny tidtabell. Har
du några frågor är du välkommen att ringa Kundservice på 0771-95 95 95.

Obs! Alla helgons dag är röd dag
Lördagen den 3 november är en röd dag i almanackan och busstrafiken går då som på en
söndag. Nattrafiken går däremot som en vanlig lördag (natt mot söndag).

Färre avgångar under höstlovet
Det är höstlov under vecka 44, från den 29 oktober till den 4 november. Observera att
avgångar med anmärkning A i tidtabellen endast går på skoldagar och är inställda under höstlovet.

Res 12 månader
– betala bara för nio
Anmäl betalning via autogiro för ditt Resekort Period. Då gäller
ditt kort för resor under ett helt år, men det är bara de första nio
månaderna som vi drar pengar från det konto du har kopplat till
autogiro. De tre sista månaderna bjuder vi på! Ekonomiskt smart,
praktiskt och tryggt. Tappa-bort-garanti ingår också.

Sist men inte minst:
Se till att du själv, din familj och dina vänner har reflexer
eller varselväst så att ni syns i trafiken och vid hållplatsen!

Tips från oss:

Praktiska
funktioner piggar
upp i mörkret
Vi vill passa på att påminna om några
hjälpredor som du kan ha extra nytta av nu
när det blir mörkare och vintern är på väg.
Även om vi planerar för god beredskap så kan
väder, vind och nederbörd medföra svårigheter
i trafiken.

Följ din buss
längs linjen i
realtid
Genom en kartfunktion i vår app kan
du följa den buss du väntar på när den
rör sig. Du ser var alla hållplatser finns
och var bussen befinner sig just nu.

Prenumerera på
störningsinformation
Registrera ditt mobilnummer på vår hemsida
dalatrafik.se/trafikstorning. Då får du ett
sms vid planerade störningar och inställda
avgångar. Du väljer själv om du vill få
information om en speciell hållplats eller längs
en särskild busslinje, klockslag och veckodagar.
MEDDELANDEN

8 m sedan

Dalatrafik
Busslinje 101 Borlänge resecentrum – Krylbo ...

Ange din e-postadress på dalatrafik.se och få Pling 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.

