1.
Her kan du velge mellom kjøp av enkeltbillett, periodebillett eller nattbussbillett.
Du har også oversikt over dine billetter på Mine billetter, her kan du se både
Aktive og Utløpte billetter.
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2.
Slik ser det ut dersom du velger kjøp av enkeltbillett. Velg om du skal reise med
buss båt eller ferge ved å trykke på Endre ved siden av Reise med buss.

3.
Velg deretter Reise med buss, Reise med båt
eller Reise med ferge. Den sorte haken viser
hva du har valgt.
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4.
Tilbake i kjøp av enkeltbillett velger du sone/strekning du skal reise ved å trykke
Velg ved siden av Velg sone/strekning. Velg reisestrekning ved å fylle inn kai du
reiser Fra og Til.
5.
Etter valgt sone/strekning/holdeplass
trykker du Ferdig.
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6.
Etter at du har valgt reisestrekning, vil du opp priser for de ulike
billettkategoriene. Velg din billettkategori ved å trykke på 0. Velg minustegnet på
andre siden om du har trykket feil.
7.
Etter valgt billettkategori og antall trykker
du på det store blå feltet nederst på
skjermen hvor det står Kjøp billett. Dersom
du ønsker å endre betalingsmetode på nytt
trykker du på rundingen med en blå pil i.
Her får du igjen mulighet til å endre
betalingsmetode.
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8.
Velger du Kjøp billett kommer du hit. Deretter velger du igjen Kjøp. Uansett
hvilken betalingsmetode du har valgt kommer du hit først.
Merk! Bildet viser et eksempel for kjøp av enkeltbillett buss sone A.

5

9.
Velger du betalingsmetoden Vipps vil du bli sendt videre til tjenesten Vipps. Etter
gjennomført betaling i Vipps blir du sendt direkte hit. Om du velger betalingsmetoden
Telefonregning, Mobillett konto eller Bankkort blir du også sendt direkte hit. Dette er
din enkeltbillett. Det grønne tallet i billetten viser hvor lenge billetten din er gyldig.
Tiden starter fra kjøpet er godkjent.
Merk! Bildet viser et eksempel for kjøp av enkeltbillett buss sone A.

Kontakt oss
Kontakt AtB kundesenter på chat på atb.no, telefon 02820 elle via kontaktskjema på
atb.no/kontakt
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