Mange tak for din bestilling på www.bahn.com/dk!
I forbindelse med online-billetter bedes følgende bemærket:
Du bedes udskrive din online-billet på hvidt papir i A4-format.
Sørg for, at billederne er med, når du udskriver din online-billet.
Din billet er personlig og gælder sammen med dit tyske id-kort eller pas, et andet id-kort eller pas,
som giver ret til at passere grænsen til Tyskland, din elektroniske opholdstilladelse udstedt i
Tyskland eller dit BahnCard.

Din online-billet gælder kun på den strækning, der er angivet under ”Fahrkarte” (togbillet) på billetten.
Under ”Ihre Reiseverbindung” (din rejse) kan du finde informationer om andre delstrækninger
(f.eks. med bus), som evt. kræver endnu en billet.

Står der +City efter stationsbetegnelsen på din online-billet, kan du i det tilhørende cityområde
benytte de offentlige transportmidler til en rejse fra eller til stationen (rejsedage fremgår af
”Ihre Reiseverbindung”). Yderligere informationer på www.bahn.com/dk/cityticket.

En billet svarer principielt til en transportkontrakt. Transportudbyder i henhold til kontrakten kan
være et eller flere trafikselskaber. Du kan få oplysninger om dine passagerrettigheder hos togføreren,
på et af salgsstederne eller på www.bahn.com/dk/passagerrettigheder.

Hvis du ændrer dine rejseplaner, kan online-billetter ombyttes eller afbestilles (til gældende takster)
på www.bahn.com/dk/aendring_refusion. Det er ikke muligt at returnere dem på DB-rejsekontorer.

Rejseplanen giver dig et opdateret overblik over din rejse, og du får oplysninger om f.eks.
ankomsttider, serviceydelser på stationen, veje eller Call-a-Bike-stationer. Den kan dog
desværre ikke anvendes på regionale tilbud som f.eks. Länder-Tickets. Din personlige
rejseplan på www.bahn.com/da/rejseplan.
Kort før afgang kan du hente online-informationer om mulige ændringer på www.bahn.com,
via Navigator App/m.bahn.de eller telefonisk på +49 1806 99 66 33 (20 ct/opkald fra fastnet,
takster ved mobilnet maks. 60 ct/opkald.).

Let er bij uw bagage op dat u deze eigenhandig in de bagagerekken of onder uw stoel kunt opbergen.
Bagage met een maximale afmeting van 70 x 50 x 30 cm is hiervoor geschikt. Bij kinderwagens zijn
opbergbare modellen aan te raden. Gangpaden, deuren en brandblussers moeten voor uw eigen
veiligheid vrij toegankelijk blijven.
Oplysning vedrørende rejser til Holland:
På mange større banegårde i Holland er der skranker (gates) til at betræde eller forlade
perronområdet. Disse gates kan åbnes ved hjælp af stregkoden på din online-billet.
Hold stregkoden op imod den belyste flade på din højre side.
Med "Umwelt-Plus", "BahnCard", tidskort eller som "bahn.business"-kunde rejser du i fjerntrafikken
med 100% grøn energi. Beregn dit personlige bidrag på www.bahn.com/dk.
Du ønskes en behagelig rejse!

