
For 395 kr. om måneden får du:

Sådan får du et Ungdomskort:

• Fri buskørsel mellem hjem og skole!
• Fri kørsel med bus, tog og Plustur* i hele 

FynBus’ område - døgnet rundt alle ugens 
dage!

• Billet til børnetakst, når du kører med bus 
uden for Fyn og Langeland!

• Rabat på togbilletten, når du skal rejse 
uden for Fyn og Langeland!

På FynBus.dk/Ungdomskort finder du en 
guide til hvordan du bestiller dit Ungdomskort.

Et Ungdomskort giver dig fri rejse med tog og bus på hele Fyn 
og Langeland og stor rabat på billetter i resten af landet. 
Ungdomskort kan benyttes af alle, der er studieaktive på en 
ungdomsuddannelse, eksempelvis uddannelserne på gymnasier, 
handelsskoler, erhvervsgrunduddannelsen og AVU.

Du har fri rejse med bus, tog og Plustur* på hele Fyn 
og Langeland.

Udenfor FynBus’ område kan du købe busbilletter 
til børnetakst og sparer min. 25 % på togbilletter.

       *Læs mere om Plustur på FynBus.dk/godtur

Dit Ungdomskort giver dig 
billig transport i hele landet

Tjek om din uddannelse giver dig ret til et 
Ungdomskort, og læs øvrige betingelser på
Ungdomskort.dk/om-ungdomskort/betingelser/ 



Nyttige tips til turen

Kør direkte til din uddannelse med uddannelsesruterne

Vi har oprettet over 30 særlige busruter, der kører målrettet til og fra de fynske ung-
doms- og erhvervsuddannelser, og køreplanerne er tilrettelagt efter skolernes møde-
tider. Læs alt om uddannelsesruterne, og find din køreplan på  
FynBus.dk/uddannelsesruter

Tag rejseplanen med i lommen

Med Rejseplanens app på din telefon har du altid aktuel trafikinformation med dig 
på farten. Find Rejseplanens app i App Store eller Google Play, eller læs mere om de 
mange gode informationer, du kan få på rejseplanen, på FynBus.dk/tips

Find FynBus på facebook

Har du brug for at tale med os, vil du have adgang til kundeservice via Facebook, og 
vil du ikke gå glip af nyheder, konkurrencer, nye tiltag og nye produkter? 
Find os på: facebook.com/minfynbus 
Pssst...Vi er også at finde på Instagram

Det er ikke kun udenpå, at bussen er grøn

Når du hopper på bussen, sparer du ikke kun penge. Du nedsætter også både 
trængslen på vejene og dit personlige CO2-aftryk ved at vælge bussen fremfor bilen. 
Sammenlign priser, kalorieforbrug og miljøbelastning for bil, bus og cykel på 
FynBusPendlertjek.dk

Afsted uden buskort?

Er du kommet afsted uden penge eller buskort, kan du altid købe billet via din mobil, 
og betale med enten kreditkort eller Mobilepay. Find FynBus Mobilbillet-appen i App 
Store eller Google Play, eller læs mere på FynBus.dk/Mobilbillet

Har du langt til nærmeste stoppested?

Med Plustur bliver du kørt til eller fra et knudepunkt, hvor der er bus- eller togforbin-
delse. Vi planlægger Plusturen, så du kan nå at skifte. Plustur bestilles via rejse-
planen, når du søger din rejse her. Læs mere om Plustur på FynBus.dk/godtur


