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På dalatrafik.se kan du ta del av alla våra smarta tjänster:

Sök din resa
med hjälp av
reseplaneraren

Prenumerera på
trafikstörningar via
e-post & SMS

Ladda ner
din personliga
tidtabell

Sök dina buss- och
tågtider med Dalatrafik
i mobilen

Köp ditt kort
direkt på vår
hemsida

Ris, ros eller
resegaranti? Anmäl
ditt kundärende

FEBRUARI 2018

Vinterresor
här i Dalarna
I Dalarna älskar vi vintern. Och på vintern gillar vi bussen extra mycket.
Det är bekvämt och skönt att slippa skrapa rutor och istället kunna luta
sig tillbaka för egna tankar på väg till skola, jobb eller fritidsintressen.

Tidtabellerna uppdateras löpande under året
Under 2018 gör vi mindre uppdateringar för olika linjer vid några bestämda datum. Det sker
alltså inte ändringar i alla tidtabeller samtidigt. Oftast handlar det om att anpassa körtider
och att säkra anslutningar mellan linjer så att ditt byte fungerar smidigt och mer effektivt.

Nyhet! Betala din
biljett via Swish
i appen
Dalatrafiks app utvecklas

Information om aktuella ändringar finns alltid tillgänglig i god tid både i reseplaneraren på

hela tiden med nya tjänster

vår hemsida www.dalatrafik.se och i appen Dalatrafik.

och funktioner. Om du inte

Nästa uppdatering sker söndagen den 4 mars
Den 4 mars gör vi några mindre ändringar för enstaka avgångar i tidtabellerna. Kolla lite
extra noga på de avgångar du brukar åka med på linjerna 32, 210, 211, 239, 243, 244, 267,
291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 300, 362, 351 och 755.
Alla aktuella förändringar finns på vår hemsida www.dalatrafik.se/4mars. Du är också
alltid välkommen att kontakta vår kundservice på 0771-95 95 95.

Dags för sportlov och påsklov!
I år är det sportlov i Dalarna den 26 februari–2 mars (vecka 9) och påsklov den 3–6 april
(vecka 14). Alla avgångar med anmärkning A går endast skoldagar och trafikeras därför inte
under sportlovet och påsklovet. Skolkorten gäller ändå och kan användas precis som vanligt.

har laddat ner den till din
smartphone är det dags att
göra det. Sedan slutet av förra året kan du
nu välja att betala din biljett via Swish och
signera med Mobilt BankID. Möjligheterna
att betala via faktura och bankkort finns
samtidigt kvar.

Tips från oss!
Ange din e-postadress på
dalatrafik.se och få Pling
digitalt istället. Bättre
för dig. Bättre för miljön.

Helgtider med Dalatrafik
Under påskhelgen ber vi dig vara extra noga när du kollar i tidtabellerna eftersom
flera röda helgdagar påverkar hur linjerna trafikeras:
• Skärtorsdag 29 mars går trafiken som en vanlig vardag
• Långfredag 30 mars går trafiken som en söndag
• Påskafton lördag 31 mars går trafiken som en vanlig lördag
• Påskdagen söndag 1 april går trafiken som en söndag
• Annandag påsk måndag 2 april går trafiken som en söndag

Alla ändringar
finns på webben!

Det samma gäller under helgdagarna i april, maj och juni:

När du söker i reseplaneraren på

• Valborgsmässoafton måndag 30 april går trafiken som en vanlig vardag
• Tisdag 1 maj går trafiken som en söndag
• Kristi himmelsfärdsdag torsdag 10 maj går trafiken som en söndag
• Nationaldagen onsdag 6 juni går trafiken som en söndag

vår hemsida eller i appen Dalatrafik
vet du att du alltid får upp rätt
information som är anpassad efter
aktuella helgtider.

Välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0771-95 95 95 om du har några frågor.
Du kan också läsa mer om alla nyheter på dalatrafik.se. Vi ses ombord!
Dalatrafik behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kan komma att användas av Dalatrafik och väl valda samarbetspartners för marknadsföring och statistik. Du har rätt att få information om, radera
eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Om du inte längre vill vara kvar i kundregistret kan du avregistrera dig via kundservice@dalatrafik.se eller kontakta oss skriftligen på adress AB Dalatrafik, Box 924, 781 29 Borlänge.

