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Swebus lanserar pendlarkort för
örebroare
Sveriges ledande expressbussföretag Swebus lanserar pendlarkort för
resenärer som reser ofta mellan två orter. Det innebär att resenärer i Örebro
kan pendla till Västerås, Göteborg, Eskilstuna, Stockholm och Karlstad till ett
lägre och fast pris.
- Med våra nya 10-kort vill vi locka fler som pendlar till arbetet, särbon eller
hem från högskolan på annan ort att resa med oss, säger Ingvar Ryggesjö,
presschef för Swebus. Generellt reser flest med expressbussar under
semestertider och helgdagar. Vi vill att fler ska upptäcka att våra
expressbussresor är ett bra alternativ även för vardagsresande med bland
annat gratis internet ombord, hög punktlighet och resor märkta med Bra
Miljöval.
Inledningsvis gäller pendlarkortet på ett 30-tal sträckor runt om i landet där
pendlandet är stort.
- Vissa av sträckorna är inom ett län där vi inte kunnat erbjuda den här typen
av pendlingstrafik tidigare, säger Ingvar Ryggesjö. Det är möjligt tack vare att
de allra flesta trafikhuvudmännen i Sverige gett oss tillstånd att erbjuda resor
inom ett län, något som de tidigare själva har haft ensamrätt på. På sikt ger
detta en möjlighet till ökat kollektivresande i Sverige.
Fakta om Swebus 10-kort
- Med 10-kortet kan man resa en viss sträcka 10 gånger under 60 dagar.
Priset på varje enskild resa är i genomsnitt 25 procent lägre än snittpriset på
Swebus vanliga biljetter. Dessutom ingår avbokningsskydd.

- Plats bokas på Swebus.se eller i mån av plats kan direkt på bussen. Resorna
med 10-kortet är avbokningsbara fram avgång.
- Kortet är digitalt. Resenärerna kan använda sitt biljettnummer,
kundnummer eller legitimation som färdbevis.
- Kortet är inte personligt.
- Kortet gäller för en person per resa.
- 10-kortet gäller alla dagar på vald sträcka. Swebus erbjuder även 10-kort
lågpris som gäller måndag till torsdag samt lördag.
- 10-kortet finns att köpa på www.swebus.se och gäller inledningsvis på
följande sträckor.

För mer information, vänligen kontakta:
Ingvar Ryggesjö, presschef på Swebus,
tel: 070-187 11 33, e-post: ingvar.ryggesjo@swebus.se
Swebus pressjour: 0701-87 12 00
Om Swebus
Swebus är störst inom interregional busstrafik i Sverige och erbjuder
expressbussresor, bussresor till flyget med Flygtransfer och chartrade bussar.
Företaget har över två miljoner passagerare per år på 10 000 avgångar per vecka.
Med Swebus kan du resa till cirka 150 orter från Mora och Oslo i norr till Skåne
och Köpenhamn i söder. Dessutom samarbetar Swebus med andra bussbolag för
resor till Norrland och Europa. Alla företagets expressbussresor är märkta med
Bra miljöval och ombord på Swebus bussar finns gratis internet. Swebus ingår i
Nobina AB, som är ledande i Norden på kollektivt resande med buss. Läs mer och
köp din resa direkt på www.swebus.se.
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