
Procedure vedr. bestilling af Ungdomskort

   

Ungdomskort er et rabatkort til den kollektive trafik for 16-19-årige, elever på ungdomsuddannelser og 
studerende på videregående uddannelser. Ungdomskort giver nem og billig adgang til den kollektive trafik. 

Kortet afløser Uddannelseskort og HyperCard og ordningen træder i kraft 1. august 2013. Du kan bestille 
Ungdomskort fra 20. juni 2013. 

Har du allerede et HyperCard eller Uddannelseskort, burde du have modtaget en mail, hvor der står, 
hvordan du skal søge for at få et Ungdomskort. 

Bestilling af Ungdomskort: 

På www.ungdomskort.dk skal du som trin 1 søge om at blive godkendt til Ungdomskort. Du skal bruge 
NemID for at kunne logge ind. Når du er godkendt er trin 2, at du bliver viderestillet til trafikselskabernes 
bestillingssystem Mit Ungdomskort, hvor du skal bestille og betale for dit Ungdomskort. Husk at have et 
vellignende digitalt billede af dig selv, som du kan uploade. I godkendelsessystemet kan du enten vælge at 
godkende en periode der allerede er leveret fra skolen eller vælge et uddannelsessted ud fra en drop-down-
liste samt en dato for uddannelsesstart. Vælger du en periode, som kommer fra skolen kan du med det 
samme gå til bestilling og betaling i trafikselskabernes bestillingssystem. Vælger du et uddannelsessted fra 
drop-down-listen og trykker godkendt, skal skolen godkende din ansøgning før du kan bestille og betale dit 
Ungdomskort. Nordjyllands Trafikselskab udsteder det fysiske kort og sender det til dig sammen med et 
girokort. Vær opmærksom på at girokortet IKKE må betales via netbank/homebanking. Læs evt. mere på 
www.nordjyllandstrafikselskab.dk

Du kan tidligst have dit Ungdomskort 14 dage efter du har bestilt det hos dit trafikselskab, så søg i 
god tid!

Pris for et Ungdomskort: 

Når du er elev på en ungdomsuddannelse er prisen for ungdomskort 11,24 kr. pr. gyldighedsdato, dvs. at 
prisen for en måned med 30 dage er 337,20 kr. (30 x 11,24 kr.)

  
 Fordele med Ungdomskort 

• Rejs ubegrænset mellem din bopæl og din skole 
• Rejs ubegrænset i dit eget takstområde  
• Rejs på tværs af takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er halv pris af 

voksenbilletter 
• Rejs på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet (hos DSB og 

Arriva) 

Mere information fås på www.ungdomskort.dk eller www.nordjyllandstrafikselskab.dk
                                   


