Ungdomskort på Rejsekort
NT skifter Ungdomskort på giro ud med Ungdomskort på
Rejsekort. Når vi skifter fra det gamle til det nye system,
annulleres alle fremtidige bestillinger. Du skal derfor logge
ind på mitungdomskort.dk og genbestille, hvis du vil have
et nyt Ungdomskort tilsendt, når det nuværende udløber.
Vi sender vi dig en sms og en mail, når vi er klar til at tage
imod din genbestilling.
Når du logger ind på mitungdomskort første gang, møder
du en pop-up, der fortæller, at der er ændringer fra dit
trafikselskab. Du skal blot trykke på ”Skift betalingsog/eller leveringsform” for at komme videre.

Opsætning

Ved ”opsætning” skal du trykke på ”næste”

Levering
Ved ”levering” skal du udfylde de tomme felter.
Du skal vinge af i, at du har læst og forstået
”Rejsekort A/S privatlivspolitik”
”Rejsekort kortbestemmelserne”
Tryk derefter på ”næste”
OBS. Hvis du får nedenstående fejlmeddelelse, er det fordi, du er
tidligere Rejsekortkunde og ikke er valideret via CPR-registeret.
For at komme videre skal du logge ind på din selvbetjeningsside på
rejsekort.dk, hvor du vælger ”mine oplysninger” i menuen. Tryk derefter
på ”CPR-validering” Når du er CPR-valideret, kan du gå tilbage til
mitungdomskort.dk og gennemføre bestillingen.

Kort behandling
Du er nu oprettet korrekt og skal
blot trykke på ”næste”

Perioder
Her skal du vælge de perioder, som du ønsker at
have Ungdomskort i. Perioderne skal være på
mindst 30 dage og højst 120 dage.
Perioderne vil som standard gælde i 30 dage, men
du kan ændre dem, så de passer til dine ønsker.
Hvis du vil ændre perioderne, skal du trykke på
”slet alle perioder.”
Derefter kan du lægge perioderne ind igen.

Betaling
Er du under 18 år? Du kan kun vælge
”engangsbetaling” ved bestilling. Når du
har modtaget dit Ungdomskort på
Rejsekort, vil du med hjælp fra dine
forældre/værge kunne oprette en
betalingsaftale. Du kan læse mere her
under ”Hvordan betaler jeg for et
Ungdomskort?”
Er du over 18 år? Du kan vælge mellem
”engangsbetaling”
og lave en betalingsaftale.
Engangbetaling: Betal med alle typer af betalingskort
Betalingsaftale: Betal med Dankort, Visa eller
Mastercard

Bekræftelse
Her skal du klikke på ”Betal for dit
Ungdomskort” og derefter udfylde
betalingsoplysningerne.
Der står på siden, at du modtager et girokort
indenfor 10 hverdage. Det er en fejl. Du vil
selvfølgelig modtage et Ungdomskort på
Rejsekort. Det bliver normalt afsendt 12 dage
før 1. gyldighedsdato.
Det er kun første gang, du skal have
Ungdomskort på Rejsekort, at du modtager
et nyt kort med posten. De efterfølgende
perioder, som du bestiller, bliver overført til
dit Ungdomskort, når du checker ind med
kortet.

