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Till dig som reser med biljett Ung i Gävleborg (16-19 år i
Nordanstig)
Från 9 december 2018 utökar X-trafik och SJ sitt samarbete för att tillsammans skapa större
resmöjligheter för de som bor i Gävleborgs län.
SJ kommer att köra flera avgångar än tidigare, vilket gör att det kommer att finnas
timmestrafik under vardagar på sträckorna Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall.
Det nya samarbetet innebär även vissa förändringar gällande biljetter och priser. Vissa
avgångar som idag körs med X-tåg kommer från 9 december att köras av SJ och där gäller
inte alla X-trafiks biljetter. För att resa med SJ krävs att man har en biljett med
SJ-tågtillägg.
Ung i Gävleborg biljetten kommer automatiskt att utökas i giltighet från 9 december och
kommer då även vara giltig på SJ:s avgångar Gävle-Ljusdal och Gävle-Sundsvall. Biljetten
ändrar namn till Ung i Gävleborg + SJ.
För att resa med SJ krävs att man har både kort och kvitto med SJ-tillägg att visa upp för
tågvärden. Ni reser på samma kort som ni har idag, men måste för att resa med SJ hämta ut ett
nytt kvitto. Kvitto kan man få utskrivet på ett av X-trafiks Kundcenter från 1 december.
X-trafiks närmsta Kundcenter hittar ni här:
Bergsjö – Spel & Kiosk
Öppettider: Mån-fre 08:00-18:00, Lör 10:00-16:00, Sön 10:00-16:00
Hudiksvall – Kiosken Guldsmeden
Öppettider: Mån-fre 10:00-18:00, Lör 10:00-15:00, Sön Stängt
Sundsvall – Pressbyrån Centralstationen,
Öppettider: Mån-fre 05:30-21:00, Lör 07.00-19.00, Sön 07:30-21.00
Från 9 december kan man även hämta ut kvitto ombord på X-trafiks bussar och tåg.
För frågor är ni välkommen att ta kontakt med X-trafiks Kundservice på tel. 0771 9 10 10 9,
information finns också att läsa på www.xtrafik.se
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