
Inden du går i gang med at bestille pendlerkort, skal du bruge:
• NemID
• Dankort
• E-mail

OBS - Det koster 50 kr. at oprette et pendlerkort.

1: 
Gå ind på rejsekort.dk
Klik på Bestil

2:
Klik på Bestil pendlerkort

3: 
Klik på Bestil under Pendlerkort  
(den midterste).
 

SÅDAN BESTILLER DU PENDLERKORT

4:
Nu skal du oprette en brugerkonto på rejsekort  
selvbetjening. Du skal logge ind med NemID.



7:
Nu kan du vælge din rejsekortpakke. 
Du kan kun vælge Pendlerkort 
Du kan kun bruge Dankort. 
Klik på Køb

110151-XXXX
Monika Eliasen
Hovedgaden 10
8000 Aarhus C
Danmark

moelia@tele.dk

112131416:
Giv dit samtykke til, at dine personlige  
oplysninger bliver registreret. 
Klik på Næste nederst på siden.

5:
Indtast dine oplysninger. 
Vi anbefaler, at du vælger at logge ind. 
Dette kan kun gøres med NemID. 
Vælg om du ønsker at modtage markedsførings- 
materiale fra Midttrafik.
Klik på Næste

9: 
Nu skal du vælge, hvor du rejser Fra og Til
Når du har indtastet fra - og til adressen, skal 
du klikke på Søg

8:
Vi anbefaler, at du opretter kortet uden foto. 
Kryds af, at du ikke ønsker foto på dit  
pendlerkort.  
Klik på Næste



10:
Nu får du én eller flere rejseruter, du kan  
vælge imellem. Din primære rejserute er 
markeret som en sort linje på kortet. 

Den grønne markering viser, hvilke zoner  
du frit kan rejse i. Vælg den rejserute, der 
passer dig bedst.
Klik på Næste 

Vi anbefaler, at du indtaster din rejse i  
begge retninger, da gyldigheden kan være 
forskellig. Det gør du ved at klikke Tilbage  
og indtaste fra - og til adresse i modsat  
retning. Vælg den rejserute, der passer dig 
bedst.
Klik på Næste 

11:
Nu skal du vælge, hvordan du vil forny dit  
pendlerkort. Vi anbefaler, at du vælger  
fornyelsesaftale, så pendlerkortet  
automatisk fornyes. Det gør du ved at vælge  
30 dage Pendlerkort MT Pensionist. 
Klik på Næste

12: 
Nu skal du vælge, hvem du opretter  
betalingsaftalen hos. 
Vælg Midttrafik  
Klik på OK



13:
Nu kan du se din bestilling. 
Giv dit samtykke nederst på siden.  
Klik på Næste nederst på siden.

16: 
Efter bestillingen ser du en bekræftelse på  
skærmen. Du får den også på mail. 

God rejse!

15:
Indtast dine betalingsoplysninger.
Klik på Betal

14:
Vælg betalingskort (Dankort)
Klik på Næste


