Biljettmaskin och reseplanerare:

Vår mobilapp gör din resa
smidigare
Vår mobilapp är ett smart reseverktyg för
dig som reser med buss och tåg i Värmland. Med appen kan du söka resor, få
trafikstörningsinformation, se avgångstider
i realtid och köpa biljett. Givetvis är vår app
helt gratis.
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Ladda hem appen
Det finns flera sätt att ladda hem vår mobilapp:
• Skicka ett sms med texten vtab till telefonnummer 0730 - 125 250. Du får då en länk till nedladdningssidan tillbaka.
• Gå in på www.varmlandstrafik.se och beställ
tjänsten.
• Appen finns på Android Market/Google Play, i
App Store och Windows Phone Store.

Din personliga reseplanerare
När du har appen på din mobil kan du enkelt:
• Se avgångar i realtid från vald hållplats.
• Söka resa i vår reseplanerare och se avgångar i
realtid.

Vår mobilapp är den kompletta guiden för resor
med Värmlandstrafik.

• Se och ladda ner tidtabeller (fungerar offline)

Stöder: iOS, Android, Windows, iPhone och J2ME.

• Boka anropsstyrd trafik
• Köpa mobilbiljett
• I appen finns dessutom en funktion för byte av
region, appen kan användas i 14 län i Sverige.

Köpa mobilbiljett
Du kan köpa biljett för resor med alla Värmlandstrafiks bussar och tåg i appen. Karlstadsbuss
linjer kan ingå som en delsträcka på biljetten.
Första gången du köper en mobilbiljett behöver
du aktivera ett (eller flera) bankkort och/eller fakturatjänsten. Sedan är det enkelt att betala med

antingen bankkort eller Klara-faktura.
Om du är under 18 år och vill använda mobilbiljett behöver du få hjälp av en vuxen att koppla
den till ett kort eller till fakturatjänsten.
Du köper din mobilbiljett innan du går ombord,
dock tidigast 20 minuter innan du ska resa. Biljetten gäller sedan på första avgående tur på den
eller de linjer som ingår i din resa.
Priset för mobilbiljett motsvarar ordinarie fullpris
för enkelbiljett.

