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Er du pendler?
Der kan være mange fordele
ved at lade bilen blive hjemme
og tage toget til uddannelsen
eller på job. I Arriva har vi
mange gode løsninger til dig,
der rejser ofte på den samme
strækning.
Side 6

Min Trafikinfo

Tog i ny indpakning

Tag et Pendlertjek

Få notifikationer om din rejse
direkte på din smartphone.
Følg rejsen med få klik, når
du køber din billet i appen.
Min Trafikinfo er en ny gratis
fordel i Arriva+.

Vi har givet et af vores
togsæt et nyt og moderne
look både udvendigt og
indvendigt. Vi synes selv, det
er blevet flot, men vi vil også
gerne høre din mening.

Er det sundere, renere,
hurtigere og billigere for
dig at pendle med kollektiv
transport? Tag et Pendlertjek
og få svaret. Det er gratis og
tager kun to minutter.

Side 2

Side 4

Side 8

Ny fordel til dig i Arriva+
Arriva har lanceret en
ny trafikinformation,
Min Trafikinfo, hvor du
kan få notifikationer
med skræddersyet
trafikinformation om
dine rejser direkte på din
smartphone.
Du tilmelder dig selv de
rejser og tidsrum, du ønsker
opdateringer om og tilpasser
samtidig, hvilke opdateringer,
du ønsker - alt sammen
direkte i Arriva Tog app.
Min Trafikinfo er gratis, men
kræver, at du har en Arriva+
konto.

Hvordan tilmelder jeg mig?
•

Opdater Arriva Tog app til
nyeste version eller hent
appen i App Store eller hos
Google Play

•

Log ind i Arriva+ eller
opret en gratis konto

•

Find Min Trafikinfo i
hovedmenuen i appen

•

Tilmeld dig alle de
strækninger, dage og
tidspunkter, du vil

•

Du kan både tilmelde
dig specifikke rejser og
længere tidsrum, for
eksempel for dig, der
pendler

•

Tilpas, hvilke opdateringer
du ønsker for hver
tilmelding. Vælg eller
fravælg for eksempel
påmindelser om af- og
påstigning, togskift
undervejs og akutte
ændringer

•

Du kan altid finde en
oversigt over udsendte
notifikationer under Min
Trafikinfo i appen
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Få beskeder om din rejse på
din telefon med Min Trafikinfo

Download

Arriva Tog appen og
tilmeld dig Arriva+
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Arriva-tog i ny indpakning
20 års daglig togdrift har
sat sine spor både ind- og
udvendigt. I Arriva besluttede
vi derfor, at det var på tide,
at give vores tog et nyt,
moderne udseende.
Efter måneders arbejde
på tegnebrættet, kunne
vi i slutningen af juni
endelig præsentere et helt
nyrenoveret togsæt.
Det er tog nummer 2046,
der har fået æren af at være
testtog for det nye design.
Toget kører på de fleste af
Arrivas strækninger i det jyske
i de kommende måneder.
 ogets yderside er blevet
T
slebet og malet og har tillige
fået ny folie, nye logoer og nye
piktogrammer.

I ndvendigt har togets sæder
fået højnet komforten med
nyt skum og nyt stof.

Din mening er vigtig for os

I den kommende tid måler
vi på den oplevede kvalitet
blandt både medarbejdere og
passagerer.

Resultaterne af den
undersøgelse skal danne
grundlag for den fremtidige
renovering og vedligeholdelse
af Arrivas togsæt.
Vi glæder os til at byde dig
velkommen indenfor.

Fakta om
Arrivas tog
• Et Arriva-tog har 123
sæder. Derudover
er toget også
sikkerhedsgodkendt til
stående passagerer
• Arrivas tog kører
tilsammen 8,8 mio.
kilometer på et år. Det
svarer til 212 gange
rundt om jorden
• Et Arriva-tog kan køre
120 km/t og har en
bremselængde på 140
meter
• Et Arriva-tog vejer ca.
80 tons. Det svarer til
omkring 13 afrikanske
elefanter
• et Arriva-togs
kontaktflade med
skinnerne svarer til en
håndflade

Er du pendler?
Rejser du ofte på den samme
strækning? Så kan der være
både tid, penge og energi
sparet ved at lade bilen stå i
carporten og køre med tog i
stedet for.
Uanset om du har behov
for at rejse hver dag, et par
gange om ugen og i korte
eller længere perioder, har vi
sikkert den rigtige løsning.
Læs mere om vores tilbud
til pendlere nedenfor. Er
du stadig i tvivl om, hvilket
produkt, der matcher dit
behov, kan du besøge vores
billetguide på arriva.dk.

Arriva Flex

Har du behov for at pendle i
en kortere periode, er Arriva
Flex måske det rigtige valg for
dig. Her opnår du fri rejse med
Arriva på en ønsket strækning
i en periode på mellem 7 og 21
sammenhængende dage.
Du får større rabat, jo flere
dage du vælger, og du kan
tage kortet i brug med det
samme. Læs mere om Arriva
Flex på arriva.dk/arrivaflex.

Dine fordele som
togpendler
• Rejs billigere, hvis du rejser
ofte på samme strækning
• Rejs ubegrænset på din
strækning i den valgte
periode
• Få adgang til unikke fordele
med Arriva+ og optjen
rejsepoint, når du pendler
på Arrivas strækninger
• Køb nemt og hurtigt
i Arriva Tog app, på
rejsekort.dk eller i DSB’s
app (Pendler20)

Pendlerkort i Arriva-appen

Rejsekort Pendlerkort

Pendlerkortet kan købes for
en periode på mellem 30180 dage ad gangen. I vores
Arriva Tog app kan du nemt
og hurtigt købe eller forny dit
pendlerkort, når det passer
dig. Læs mere om Pendlerkort
i Arriva Tog app på arriva.dk.

Rejsekort Pendlerkort kan
købes for mellem 30 og 180
dage. Du bestemmer selv,
hvornår perioden starter
og kan automatisk forny
perioden. Læs mere og køb
Rejsekort Pendlerkort på
rejsekort.dk.

Et Pendlerkort er til dig, der
rejser dagligt eller ønsker at
kunne rejse ubegrænset med
tog, bus og letbane på den
strækning, kortet er købt til.

Ønsker du at få Pendlerkort
på dit rejsekort og rejse
ubegrænset til en fast
månedlig pris i de zoner, du
selv vælger?

Overvejer du at pendle med
toget? Prøv det i 7 dage!

Giver det mening at skifte bilen
ud med toget, men er du ikke helt
sikker på, om det er noget for
dig? Test det i en kortere periode.
Køb Arriva Flex i helt ned til 7
sammenhængende dage og få en
forsmag på den frihed, du opnår
ved at pendle med toget.

Rejsekort m. pendler kombi
Et Rejsekort med pendler
kombi giver dig fri rejse i et
pendlerområde efter eget
valg samt mulighed for at
rejse uden for området med
ét og samme kort.

Du slipper for at købe
billet ved rejser ud over dit
pendlerområde og betaler kun
ekstra for de zoner, som ikke
indgår i dit pendlerområde.
Læs mere og køb Rejsekort
med pendler kombi på
rejsekort.dk.

Ungdomskort

Er du mellem 16 og 19 år eller
studerende? Og vil du frit
kunne rejse i det takstområde,
du bor i, og få rabat på andre
rejser?
Med et Ungdomskort rejser
du ubegrænset til en fast lav
pris i dit lokale takstområde
samt til og fra din uddannelse
– og du får op til 50 % rabat
på rejser i hele landet. Læs
mere på ungdomskort.dk.

Pendler 20

Pendler20 er til dig, der både
arbejder ude og hjemme. Her
får du 20 valgfrie rejsedage,
som du frit kan bruge
inden for en periode på 60
sammenhængende dage på
den strækning, du har valgt.
Pendler20 kan købes i
DSB’s app, men er gyldigt
i hele den kollektive trafik i
dit pendlerområde – også
hos Arriva. Læs mere om
Pendler20 på dsb.dk.

Tag et Pendlertjek
Det kan være en dyr affære
at tage bilen til og fra job
eller uddannelse. Med Arrivas
Pendlertjek kan du selv
beregne, om du kan spare
penge, tid og CO2 ved at
lade bilen stå og køre med
offentlig transport.

De fleste vil nok være enige i,
at det er frustrerende at sidde
i kø i biltrafikken. I toget har du
både hovedet og hænderne fri
til at slappe af, spise, læse eller
arbejde i ro og mag. Så kan du
møde på jobbet eller studiet
med mere energi og mindre
stress.

Kører du dagligt 90 km i
bil – for eksempel mellem
Svendborg og Odense –
så koster det dig nemt
3.000 kr. om måneden før
kørselsfradrag.*
Udgifterne er naturligvis
meget individuelle alt efter
hvilken bil, du har, hvor ofte og
hvor langt, du kører, og om du
primært kører bykørsel eller
på motorvej.
Der er dog ingen tvivl om,
at der for de fleste vil være
noget at spare ved at vælge
den kollektive trafik frem for
bilen.
Hertil kommer, at du kan
bruge tiden bedre, når du ikke
selv sidder bag rattet. Endelig
så er den miljømæssige
belastning i gennemsnit tre
Med et pendlerkort koster
det for eksempel 1.350 kr. om
måneden at rejse med toget på
hverdage mellem Svendborg og
Odense. Det er billigere end at
tage samme tur i en bil.

gange højere i bilen end med
bussen eller toget.

og CO2-udledning for den
pågældende strækning.

Lav din egen beregning

Du kan herfra klikke dig
videre og læse mere om de
forskellige kort- og billettyper
du kan rejse på hos Arriva.

Indtast hvor du rejser fra og
til, hvornår du vil ankomme,
hvilken biltype, du vil
sammenligne med, samt hvor
mange dage om ugen, du
pendler.

Dem kan du i øvrigt også læse
mere om på de foregående
sider her i bladet.

Du kan selv tjekke, hvordan
regnestykket ser ud for dig på
arriva.dk/pendlertjek.

Når du har klikket Beregn, får
du en oversigt over økonomi,
rejsetid, kalorieforbrænding

Prøv toget i 7 dage

Hvis du vil prøve om toget er
noget for dig, så test det i en
kortere periode. Med Arriva
Flex kan du købe helt ned til 7
sammenhængende rejsedage
og få en idé om, hvad du
opnår ved at pendle med
toget.
Arriva Flex kan bruges i alle
Arrivas tog, og du kan gratis
medbringe op til to børn
under 12 år.
*) Udregning af omkostninger
stammer fra FDM. Den aktuelle
beregning er for en benzinbil
til 200.000 kr., der kører 18 km
på literen. Beløbet er anslået
og inkluderer ikke værditab og
renteudgifter. Læs mere på fdm.dk.

Den bedste togoplevelse
Vi ønsker selvfølgelig altid
at give passagererne den
bedste togoplevelse – både
før, under og efter rejsen.
Men hvordan skaber vi den
gode togoplevelse?
Det gør vi alle sammen i
fællesskab – for det er fedt
at tage ansvar! Både når
det gælder tog til tiden,
din oplevelse i toget og
ikke mindst sikkerheden i
forbindelse med rejsen.
På arriva.dk/futte kan du
møde vores maskot Futte. I
nogle korte klip kommer Futte
ud for en række situationer
både før, under og efter sin
rejse. For hvert klip giver vi
gode råd til, hvordan du kan
tage ansvar og skabe den
bedste togoplevelse for dig
selv og dine medpassagerer.

Vidste du i øvrigt, at ...
• et Arriva tog i løbet af en hverdag i
gennemsnit køres af otte forskellige
lokomotivførere?
• lokomotivføreren kører,
når der er givet signal
til afgang? Det er
derfor vigtigt, man
befinder sig i toget på
afgangstidspunktet.
• man skal have købt og modtaget
sin billet, inden man stiger på toget?
• det er Banedanmark, der styrer
signalerne på togstrækningen? Det
har de gjort siden 2004.
• planlægning af køreplaner er et
stort puslespil? Hvis toget skal
holde tilbage for passagerer, kan
det betyde forsinkelser senere på
strækningen.

Vi har samlet alle
fordelene i Arriva
Tog appen
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Pladsbille
Cykelbilletter

Kampagnebilletter

Kun i Arriva Tog appen får du fuld adgang
til alle billetter og services til din togrejse.
Download appen allerede i dag.

Vind en luksusbrunch for to
Prøv Arrivas vendespil og
deltag i konkurrencen om en
Luksusbrunch for to til en
værdi af 299 kr. eller
3 x 2 dagsbilletter til alle
Arrivas togstrækninger.
Vi trækker nye vindere hver
måned resten af 2022 blandt
alle, der har deltaget. De
heldige får direkte besked.
Scan koden eller gå ind
på arriva.dk/vendespil og
se, hvor hurtigt, du kan
matche alle brikkerne. Når
du har gennemført spillet,
er du automatisk med i
lodtrækningen.
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Arriva Cykel Dagsbillet
Skal du rejse med din cykel
i toget? Med Arriva Cykel
Dagsbillet kan du for kun 25
kr. tage din cykel med en hel
dag i alle Arrivas tog.

Medbring nemt din cykel
både frem og tilbage

Arriva Cykel Dagsbillet er en
billet, der giver dig mulighed
for ubegrænset at tage din
cykel med i Arrivas tog hele
den dato, der fremgår af
billetten. Du kan derfor nemt
tage din cykel med både frem
og tilbage i toget på den
samme billet.

Hvordan køber jeg Arriva
Cykel Dagsbillet?

Billetten kan købes online via
Arriva Tog app, eller i vores
webshop.
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Fordele med Arriva Cykel
Dagsbillet
• Prisen for en Arriva Cykel
Dagsbillet er kun 25 kr.
• Billetten er gyldig til én
cykel til rejse hele dagen i
alle Arrivas tog.
• Tag nemt din cykel med
både frem og tilbage på
den samme billet.
• På arriva.dk kan du på vores
strækningskort se, hvor
Arriva kører tog.

Kære læser
vi vil rigtig gerne forkæle din opmærksomhed med dybde og nuancer,
når du er på farten, eller når du har brug for ro og fordybelse.
Derfor vil vi gerne tilbyde dig to måneders lytbar, reklameog dommedagsfri kvalitetsjournalistik for kun 50 kroner.
Det er under en tredjedel af normalprisen.
Gå ind på: zetland.dk/arriva – eller scan QR-koden

