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 Nyheter från X-trafik 
Vi tar kollektivtrafiken till nya höjder! 
 

 

   

 

 

 

   Upptäck sommaren! 
Res hur mycket du vill i hela länet med X-
trafik. 

Kampanjpris 15 juni - 15 augusti. 

Med våra bussar och X-tåg har du möjlighet 
att koppla av och samtidigt resa snabbt och 
bekvämt till sommarens spännande platser. 

Läs mer här http://sommar.xtrafik.se/ 

 

   

   

 Företagskortet - Res först, 
betala sen 
Kortet är förmånligt för företag och hjälper 
er att samla kostnaderna för de resor som 
anställda gör i tjänsten med X-trafiks bussar 
och X-tåg i hela Gävleborgs län. 

Alla resor med kortet kommer på en samlad 
faktura en gång i månaden. Inga andra 
kostnader.            

På fakturan kan ni se genomförda resor/köp 
samt vilket kort som har använts. Flera kort 
kan knytas till samma faktura och ni betalar 
bara för själva resorna. 

Kortet är prisvärt och enkelt och ni får 10% 
rabatt på ordinarie pris. Aktuell prislista 
hittar ni på www.xtrafik.se/prislista. 

Ansök på http://www.xtrafik.se/foretagskort 

 

   

 

 

   

   

 

 

 

   Nya zoner och priser 
- Från och med 1 juni 2015 har hela 
Gävleborgs län fått nya zoner. 

Med den nya zonkartan går vi från dagens 
70 zoner till 11. Vi har alltså slagit ihop de 
gamla zonerna för att skapa nya, större 
zoner. 

Förut bestod varje kommun av flera mindre 
zoner, idag kan en zon bestå av flera 
kommuner. Det betyder att många av våra 
kunder nu har möjlighet att resa längre på 
sina biljetter. 

Läs mer på http://nyazoner.xtrafik.se/ 

 
 

 

   

   

 WiFi 
Vi underlättar för dig som 
arbetar ombord! 

Under sommaren testar vi 
internet ombord på våra 
bussar för att starta fullt 
ut under hösten. Håll redan 
nu utkik efter X-trafiks nätverk 
när du åker buss! 

Under 2016 kommer även X-
tågen att erbjuda uppkoppling 
via Wifi. 

 

   Realtid 
Vi jobbar för att införa 
realtidsinformation för våra 
bussar. 

Det innebär att du kommer se 
när bussen kommer på 
monitorer, i X-trafiks app eller 
i reseplaneraren på 
hemsidan. 

För X-tågen finns denna 
information redan i dag på 
http://www.sj.se. 

Gilla oss på Facebook så får 
du veta när det är dags! 

 

 

   Direktbuss 
Mellan Hudiksvall och 
Sundsvall kommer vi sätta in 
en direktbuss för att minska 
pendlingstiden. 

Den nya turen börjar gå 15 
december 2015. 
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