
Takster 2023
Voksne 

Kontantbilletter Klippekort Periodekort Periodekort 

Antal zoner Gyldighed kr. 10 klip kr. kr./dag  
(min 30 dage) kr./30 dage 

1 30 15 100 10,19 305,70
2 45 30 165 18,74 562,20
3 60 45 230 27,12 813,60
4 75 60 285 35,50 1065,00
5 90 75 335 44,38 1331,40

eller flere 

alle zoner 24 timer 150 1-dageskort - -
alle zoner
alle zoner

96 timer
ugekort

350
500 

4-dageskort
7-dageskort

-
- 

-
-

Børn under 16 år 
pensionister, samt indehavere af DSB Legitimationskort 

Kontantbilletter Klippekort Periodekort Periodekort 

Antal zoner Gyldighed kr. 10 klip kr. kr./dag 
(min 30 dage) kr./30 dage 

1 30 7,50 55 4,77 143,10 

2 45 15 (Se 1 zone 
voksen) 8,71 261,30 

3 60 22,50 - 12,82 384,60 

4 75 30 (Se 2 zoner 
voksen) 16,93 507,90 

5 90 37,50 - 21,04 631,20 
eller flere 

alle zoner
alle zoner

24 timer
96 timer

75
175

1-dageskort
4-dageskort

- - 

alle zoner ugekort 250 7-dageskort
-
- 

-
-

Ø-KORT - gældende 3, 6 eller 12 mdr. 
 i alle zoner 

Rejsegods 
(med passagerledsagelse) 

Pris i kr. 

Privatpersoner over 18 år 
7.350,-

Barnevogn/klapvogn m. barn gratis 

Folkepensionister (67 år)
Kørestol gratis 

Kan kun købes på www.BAT.dk

Cykel (Børnecykel under 100X60X30 gratis) 25,-

Kontrolafgift voksen 750,00 kr. / barn 375,00 kr. 
-Hver betalende voksen* kan medtage op til to børn under 12 år gratis.
-Hvert betalende barn/pensionist* kan medtage ét barn under 12 år gratis.
*Gælder dog ikke for passagerer, der rejser på skolekort, ungdomskort, børnehavekort
og gruppebilletter.
I tvivlstilfælde kan chaufføren bede om legitimation/dokumentation for oplyst alder.
-Der skal betales børnetakst for hunde, bortset fra når de transporteres i taske der
opbevares på skødet under hele rejsen. Førerhunde rejser gratis.
-Transport af barne/klapvogn sker på kundens eget ansvar.
-Der medtages ikke knallerter, el køretøjer, tandemcykler, cykelanhængere, bagagevogne
eller Segways.

Grupperejser (min.15 personer)       Pris pr. barn pr. zone = 6,00kr. 
Kan kun købes på www. BAT.dk       Pris pr. voksen pr. zone = 12,00kr.

3825,-1975,-3 mdr. 12 mdr.6 mdr.

6 mdr. 1915,- 12 mdr. 3675,-




