
   

AFGØRELSE FRA  
ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO 
 
 
Journalnummer:  2013-0013 
 
Klageren:  XX 
  1720 København V. 
 
 
Indklagede: Movia  
CVRnummer: 29896569 
 
 
Klagen vedrører: Priser og rabatter på rejser med rejsekort samt trækning af  
  forudbetaling ved manglende check-ud, i alt 726 kr. Movia har  
  under ankenævnssagen godtgjort klageren 50 kr. for et flexkort.   
 
 
Ankenævnets  
sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust 
  Bjarne Lindberg Bak 
  Ingrid dissing 
  Lise Bjørg Pedersen 
  Torben Steenberg 
 
 
SAGSFREMSTILLING:   
 
Klageren reklameret til indklagede: 16. november 2012 
 
Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 4. januar 2013. 
 
Sagens omstændigheder: Klagerens kæreste købte i Superbest i Faxe Ladeplads 2 rejsekort 
Flex, da hun ifølge det oplyste var blevet vejledt om, at et barn og voksen ikke kunne rejse på det 
samme Flex kort. Dette er ikke korrekt, og under denne sag har Movia godtgjort klageren 50 kr. 
som et Flex kort koster.  
 
Klageren og dennes familiemedlemmer har anvendt rejsekort til 39 rejser mellem Faxe Ladeplads 
og hovedstadsområdet. For rejserne er der betalt mellem 75,20 kr. - 77,60 kr. En almindelig billet 
koster 73 kr.  
 
På de pågældende rejser har der været 5 manglende check-ud. Klageren har oplyst, at den ene 
gang skyldtes en forglemmelse, men at han de øvrige 4 gange havde checket–ud, men den føl-
gende morgen ved check-in modtog besked om, at kortet ikke var checket ud. Dette har betydet, 
at klageren har modtaget advarselsbrev om, at man ved manglende check-ud ikke optjener rabat.   
 
Den 10. og 16. og 19. december 2012 ringede klagerens kæreste til Rejsekort Kundecenter. Det er 
noteret, at hun klagede over priserne på klagerens Flex kort, og hun var blevet informeret om, at 



   

Flex kort ville være det bedste og billigste, når de skulle rejse næsten hver dag, samt at der havde 
været mange problemer med standere, der ikke virkede og deraf manglende check-ud.  
 
I e-mail af den 19. december 2012 afviste Rejsekort Kundecenter klagerens krav om refusion med 
den begrundelse, at i forhold til de rejsekortprodukter, som blev solgt i Superbest, var det den 
bedste og billigste løsning, hun var blevet solgt, fordi der ikke blev solgt rejsekort personligt.    
 
PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: 
 
Klageren har klaget over 
1) Information om at det var nødvendigt at købe to rejsekort flex,  
2) Priser og manglende rabatter, 
3) at klageren i fire tilfælde har checket korrekt ud, uden at dette er registreret.  
 
Klageren ønsker godtgjort 776 kr. som følge af manglende rabat på rejser på rejsekort til støtte 
herfor gjort gældende:   
 

Vedrørende 1): at han blev vejledt ved købet af rejsekort om, at et barn og en voksen ikke kan 
rejse på same type flex kort, hvilket de efterfølgende har fundet ud af, at man godt kan. Nu har de 
to flex rejsekort af denne grund. 
 
Vedrørende 2): Prisen for deres rejser har været højere end en almindelig standardbillet. De har 
bl.a foretaget 39 rejser mellem Fakse Ladeplads station og Hovedstadsområdet, hvor de med rej-
sekortet har betalt fra kr. 75,20-77,60 pr. rejse. En almindelig standardbillet koster kr. 73,00 på 
denne rejse. I folderen vedr. Rejsekortet står der ”Få rabat på alle dine rejser”. Dette har de ikke 
fået. De har derimod betalt mere end, hvad en standard billet koster. Han forventer at få refunde-
ret 726 kr., som dækker differencen mellem, hvad han har betalt, og hvad et ti-turs klippekort 
koster.  

Det var uklart for ham, hvilken pris han betalte pga. problemer med tjek ud, idet han så ikke kun-
ne se rejsens pris. Han mistede derfor overblikket og kunne ikke se, hvad han betalte, hvilket er 
hans ret og også hans ansvar. Men dette er jo ikke muligt, når der er fejl i tjek ud, bl.a. hvor rej-
sens pris ellers ville fremgå. Yderligere gives der ikke rabat, når der ikke er korrekt tjekket ud. Det-
te er ikke hans ansvar, når han for det første ringer og fejlmelder automaten på Fakse Ladeplads 
station, samt at han ikke trods gentagne opkald til Kundecenteret ikke kan få det til at fungere. 
 
Det er ikke korrekt, at han kan danne sig et overblik via selvbetjeningen, når der samtidig nævnes 
i reglerne for brug af rejsekortet, at der ikke opnås rabat, når der ikke bliver korrekt tjekket ud.  
 
Yderligere stiller han sig undrende overfor den reklame, der opfordrer folk til at købe rejsekort for 
at spare penge.  
 
Han vil også gøre opmærksom på, at han har modtaget regninger på i alt kr. 2100,00, som han 
har bedt om bliver sat i bero, indtil sagen afklares. 
 
Folderen, som klageren fik udleveret: 



   

 
 

 
 



   

 
 
Vedrørende 3). Der har været manglende tjek-ud på 5 rejser.  
 
Den ene gang glemte han selv at tjekke ud. De øvrige 4 gange tjekkede han ud men ved næste 
rejse, blev han informeret om, at han ikke havde tjekket ud. Han har fået advarselsbrev om, at 
han ved manglende tjek- ud ikke opnår rabat, hvilket han jo så ikke har gjort på disse rejser. 
De har ikke været klar over den konkrete pris, idet de grundet manglende tjek ud er blevet oplyst 
om, at de ikke modtager rabat. 
 
Det er korrekt, at automaten på Fakse Ladeplads formentlig ikke fungerer. Da der flere gange ikke 
er blevet tjekket ud på rejsekortet her. Han og kæresten har gentagne gange fra bilen, mens de 
ventede på toget, set folk, der ikke kunne få det til at fungere på Faxe Ladeplads station.  
De har ved hver rejse tjekket ind og tjekket ud på Fakse Ladeplads station, da deres rejser oftest 
starter og slutter her. Automaten har reageret med en lyd. Klageren var ikke klar over, om der var 
forskel på ding og dong lyden. Det er han aldrig blevet informeret om. 
 
Han beklager, hvis han oplyste reg. og konto nr. i stedet for kort nr. udløbsdato og kontrolcifre. 
Hans pointe er, at han ved telefonisk kontakt med en af medarbejderne blev oplyst om, at der var 
registreret, at han havde kontaktet dem og ændret betalingsoplysninger. Han kan ikke oplyse 
kortoplysningerne, da han er i gang med at skifte bank og får nyt kort snarest. I den sammen-
hæng vil han nævne, at han lider at PTSD (post traumatisk stress syndrom) med bl.a. hukommel-
sesvanskeligheder. 
 
Han ved, at der har været problemer med standeren på Fakse Ladeplads station, hvilket han fik 
bekræftet gennem sin første telefon samtale med medarbejdere i Kundeservice, da han første 
gang oplevede, at han ikke kunne tjekke korrekt ud. Her mente medarbejderen, at det var tyde-
ligt, at fejlen fandtes ved udtjekning på Fakse Ladeplads station. Hvordan kan det forklares at alle 
andre tjek-ind og -ud er udført korrekt? Han beder om en forklaring på, hvordan og hvornår udsty-
ret er blevet tjekket på Fakse Ladeplads station. Hertil vil han gerne nævne, at det ikke tydeligt 
fremgår nogen steder, hvilken lyd standeren skal sige ved rigtig eller forkert brug heraf. 
 
 
Indklagede: Har afvist at imødekomme klagerens krav og har til støtte herfor gjort gældende 
vedrørende klagepunkt: 
 
1) Vejledning ved køb af rejsekort: 
  
Klageren er under denne sag godtgjort 50 kr. for oprettelsen af det ene kort.  
  
 
2) Priser og rabatter: 
  
Det er som udgangspunkt kundernes eget ansvar at undersøge, hvilken rejsehjemmel, der bedst 
kan betale sig for dem, når de rejser med kollektiv trafik, herunder om rejsen skal foretages med 
Rejsekort, klippekort, periodekort, kontantbilletter eller andre produkter, der giver særlig rabat. 
Trafikvirksomhederne stiller forskellige kanaler til rådighed med henblik på, at kunderne kan un-
dersøge dette på forhånd, f.eks. rejseplanen.dk, som viser de forskellige rejsehjemler/priser for en 
valgt rejse – så kunderne kan se hvilken rejsehjemmel, der passer bedst til netop deres rejse, 
samt prisberegneren på rejsekort.dk.   



   

Rejsekort er et nyt og selvstændigt billetsystem, som adskiller sig fra de øvrige typer af rejse-
hjemmel. For rejsekort gælder således særlige priser, rabatter og rejseregler. Hverken trafikvirk-
somhederne eller Rejsekort A/S har oplyst, at kundernes rejser altid vil være billigere eller billigst 
med rejsekort, eller at prisen vil svare til prisen på et DSB ti-turs klippekort. Klageren har fået ra-
bat på alle rejser på rejsekort i forhold til normalprisen for rejser foretaget på rejsekort. Klagerens 
rabat i Rejsekortsystemet er bl.a. baseret på, hvor meget klageren rejser. Rabatten baseres på et 
rabattrin. Et rabattrin bestemmes ud fra den af de tre sidste måneder, hvori klageren har optjent 
flest rabatpoint. Dvs. jo mere klageren har rejst i en af de sidste tre måneder, jo højere rabattrin 
har klageren i den aktuelle måned. Første måned på rejsekort har klageren dog fået den højeste 
rabat som introduktionsrabat. Efterfølgende har klageren fået rabat efter eget rejsemønster.  
  
Det fastholdes, at klageren har betalt den korrekte pris for de rejser, der er afsluttet med korrekt 
check ud. 
  
En rejse defineres som korrekt check ind og -ud. Hvis klageren ikke får checket korrekt ud pga. 
forkert brug af rejsekort, tæller rejsen ikke med i den endelige optælling af rejser, der bruges til at 
udregne rabatten. Til gengæld har klageren betalt en langt lavere pris for de rejser, hvor der ikke 
er foretaget check-ud (50 kr., svarende til forudbetalingen) end den pris, klageren faktisk skulle 
have betalt, hvis rejsen var afsluttet korrekt (her havde rejsen kostet mellem 72,50 kr. og 77,60 
kr.). De refunderer derfor ikke noget beløb, for de rejser, der ikke er afsluttet med korrekt check 
ud.  
  
Det er korrekt, at klageren har ubetalte regninger hos Movia rejsekort for optankninger indsat på 
klagerens rejsekort. Dette skyldes, at klageren ikke har kontaktet dem med sine nye betalingskort, 
og Movia har derfor ikke haft mulighed for at få betaling for de optankninger, kunden har fået ind-
sat på rejsekort og efterfølgende brugt til at rejse for. Det følger af Rejsekort Kortbestemmelser, 
pkt. 1.7, at det er kundens ansvar at informere om ændringer i det betalingskort, der er tilknyttet 
en tank op-aftale på rejsekortet.  
  
  
3) Manglende check-ud: 
  
På følgende datoer: 26-10-2012, 01-11-2012, 06-11-2012, 08-11-2012 og den 15-11-2012, har 
klager oplyst at have checket korrekt ud på Faxe Ladeplads station.  
 
Der er imidlertid ikke registeret korrekt check-ud på klagerens rejsekort på ovenstående dato-
er/tidspunkter, og de har undersøgt udstyret på Fakse Ladeplads station på de pågældende dato-
er, og her har check-ud kortlæserne fungeret. Det kan de se på, at udstyret ikke har haft fejl og 
har været tændt, samt de øvrige check-ud, der har været på check-ud kortlæserne på stationen 
omkring de tidspunkter, hvor klageren er steget af toget.  
  
Når man skal checke ud med rejsekort og derved afslutte rejsen, skal man holde rejsekort hen på 
Det Blå Punkt på Check ud-kortlæseren. Man skal først fjerne rejsekort fra kortlæseren, når man 
hører et "ding" og ser et "OK" på skærmen. Kortet skal holdes hen til Det Blå Punkt i mindre end 1 
sekund. Hvis man fjerner kortet for hurtigt fra Det Blå Punkt, eller "kører" kortet forbi kortlæseren, 
når kortlæseren ikke at læse alle oplysningerne på rejsekort og kan derfor give meddelelsen "læ-
sefejl prøv igen” samt lyden ”dong” i stedet for ”ding”. 
  
Klager har således ikke været opmærksom på lyden fra kortlæseren eller den meddelelse kortlæ-
seren har givet i displayet. Det fremgår såvel af Rejsekort Kortbestemmelser som Rejsekort Rejse-



   

regler, at det er kundens ansvar at checke korrekt ud. Der findes udførlig information om, hvordan 
dette gøres korrekt på både www.rejsekort.dk og i Rejsekort Rejseregler. 
  
Klager har yderligere to rejser, den 25-10-2012, hvor der ikke afsluttet med check ud.  
  
Den første rejse er startet på Fakse Ladeplads station med check-ind kl. 9:32 og rejsen er afsluttet 
med check ud kl. 10:49 på Sydhavn Station. Herefter er der igen checket ind igen på Sydhavn Sta-
tion kl. 10:56. Her har de den 16-11-2012 skrevet til klager og bedt klager oplyse, hvor klager me-
ner at have afsluttet rejsen, for at kunne undersøge om det er en fejl at klagers check-ud ikke er 
registeret, eller der er tale om, at klager ikke har foretaget korrekt check-ud. Under alle omstæn-
digheder, har det været billigere for klager med det manglende check-ud, end rejsens pris.  
  
Senere på dagen kan de se, at der er checket ind på Bispebjerg station kl. 19:49. Her har de lige-
ledes bedt om information om, hvor rejsen måtte være afsluttet for at kunne undersøge for even-
tuelle fejl. Klager har aldrig svaret på deres henvendelse fra den 16-11-2012, og de har derfor ikke 
haft mulighed for at behandle klagerens henvendelse uden de nødvendige oplysninger.  
  
Når en kunde gentagne gange ikke foretager et check ud, forbeholder trafikvirksomhederne sig 
retten til at spærre et rejsekort. Dette er blandt andet af hensyn til at forhindre, at kunden kan 
foretage rejser uden at betale den fulde pris. Rejsekort A/S har som dataansvarlig tilladelse fra 
Datatilsynet til at føre en såkaldt spærreliste, på hvilken spærrede kort optages, uanset årsag til 
spærringen. Rejsekort A/S har ligeledes tilladelse til førelse af et advarselsregister. Kunder der 3 
gange inden for et år undlader at checke ud, kan under visse betingelser optages i registeret, lige-
som kunder, der har gæld i forbindelse med rejsekort. De nærmere betingelser for optagelse m.v. 
på spærreliste og advarselsregister fremgår af Rejsekort Kortbestemmelser. De kan oplyse, at in-
gen af klagerens rejsekort p.t. er optaget på spærrelisten eller i advarselsregisteret. 
 
Der er ultimo februar, pr. kulance, blev overført 50 kr. til klagerens konto. Såfremt klageren ønsker 
at opsige det pågældende rejsekort, skal han kontakte Rejsekort Kundecenter, hvorefter kortet vil 
blive lukket og saldoen overført til Nem-Konto.  
 
De kan fortsat ikke se i deres systemer, at klageren har henvendt sig med oplysning om sit nye 
betalingskort. Rejsekort Kundecenter beder ikke om registrerings- og kontonummer. De oplysnin-
ger, der er nødvendige er; kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Før klager kontakter Rejsekort 
Kundecenter med disse oplysninger, kan de ikke registrere det nye betalingskort. De skal derfor 
opfordre klager til at kontakte Rejsekort Kundecenter telefonisk på tlf. 70 11 33 33. Klager har af 
denne grund fortsat udestående opkrævninger.  
 
Klageren anfører, at han ikke kan se, hvad han betaler og mister overblikket. De gør opmærksom 
på, at klageren via selvbetjeningen på www.rejsekort.dk har adgang til oplysninger om sine rejser, 
herunder prisen for de enkelte rejser.  
 
Desuden har Movia anført følgende:”   
 



   

” 
 
SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: 
 
Movia har til sekretariatet indsendt udskrifter fra kortlæserne på Faxe Ladeplads Station, hvoraf 
frem går, at der de omhandlede 4 datoer løbende har været foretaget check-ud på én eller flere 
standere af andre rejsende. 
 
ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: 
 
Retsgrundlaget:  
Fra Rejsekort Kortbestemmelser juli 2012: 
 
1 Rejsekort 

1.1 Hvad er et rejsekort? 
Et rejsekort er et betalingsmiddel, og når kunden har checket det ind,  

er rejsekort også en billet for rejser med de trafikvirksomheder, der er  
tilsluttet rejsekortsystemet. 

 

1.6 Under rejsen 
Kunden skal altid begynde sin rejse med at checke ind og afslutte med at  

checke ud. Hvis kunden ikke begynder sin rejse med at checke ind, rejser  
kunden uden gyldig billet og kan blive pålagt en kontrolafgift. Beløbs-  

størrelser fremgår af generelle rejseregler, jf. afsnit 1.3.1. Kunden skal på  
rejsen vise rejsekort til trafikvirksomhedernes personale på anmodning. 

Trafikvirksomhedernes personale kan kræve dokumentation for, at  

brugeren af et rejsekort flex eller et rejsekort anonymt er berettiget til at  
rejse som en rabatteret kundetype.  

Brugeren af et rejsekort personligt skal på forlangende legitimere sig.  
Et rejsekort personligt, som bliver benyttet af en anden end indehaveren,  

kan inddrages. 

 



   

1.6.1 Check ind 
Rejsen begynder med, at kunden checker rejsekort ind. Der skal herudover checkes ind, hver gang der skif-

tes transportmiddel undervejs. Når kunden checker ind første gang, trækkes der en forudbetaling fra rejse-

korts  
saldo, jf. afsnit 2.1. 

1.6.2 Check ud 
Når rejsen er slut, skal kunden checke ud på en check ud-kortlæser. Hvis  

kunden ikke checker ud, er rejsen ikke korrekt afsluttet. Forudbetalingen  
tilbageføres ikke til rejsekorts saldo, og Rejsekort A/S forbeholder sig ret  

til at kræve yderligere betaling for den foretagne rejse. Undlades check ud  

gentagne gange, kan rejsekort blive spærret, jf. afsnit 4.2.2. 
 

1.7 Kundens forpligtelser 
Ved køb af rejsekort personligt og rejsekort flex skal kortindehaveren  

altid oplyse navn, permanent adresse og CPR-nummer. Hvis kunden  

ikke har et CPR-nummer, skal anden lignende entydig legitimation forevises, for eksempel gyldigt pas, kom-
bineret med oplysning om fødedata  

(fødselsdato og -sted). 
Indehavere af rejsekort personligt og rejsekort flex er forpligtet til at oplyse  

om enhver ændring i kundedata såsom: 
• navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse 

• ændringer for det betalingskort eller den bankkonto, der anvendes til  

betaling af aftaler. 
Kunden er forpligtet til at opbevare rejsekort forsvarligt. 

Kunder med rejsekort personligt og rejsekort flex skal hurtigst muligt  
spærre rejsekort, hvis det bortkommer eller ved mistanke om misbrug  

(se afsnit 4.1 for detaljer om hvor og hvordan).” 

 
Fra Rejsekort Rejseregler juli 2012: 
 
5.1 Sådan checker du ud 
Ved rejsens afslutning skal du checke ud ved at holde dit rejsekort hen på Det Blå Punkt på en af de kortlæ-

sere, der er mærket ‘Check ud’. Check ud-kortlæserne findes på perroner, i rejsekortautomater og ved ud-
gangene i busser.  

Når du checker ud, gemmes rejsens afslutningssted og -tidspunkt på dit rejsekort, og rejsens pris beregnes. 
Desuden modregnes forudbetalingen i rejsens pris. Hvis din rejse koster mere end forudbetalingen, trækkes 

restbeløbet på dit rejsekort. Har turen kostet mindre, sættes differencen ind på dit rejsekort igen.  

Du kan se din rejses pris i displayet på check ud-kortlæseren, når du checker ud. Har du et rejsekort person-
ligt eller flex kan du også se saldoen på dit rejsekort, når du checker ud.  

Når displayet viser prisen på din netop afsluttede rejse, ved du, at du har checket korrekt ud. Har du ikke 
checket korrekt ud, vises teksten Læsefejl. Prøv igen. Hold rejsekort hen på Det Blå Punkt i displayet. Be-

mærk, at det er dit ansvar at checke korrekt ud.  

Er du i tvivl om, hvorvidt du har checket korrekt ud, kan du kontrollere det ved at checke ud igen. Viser dis-
playet teksten Fejl. Check ind mangler, har du checket korrekt ud. 

5.1.1 Fejl ved check ud 
Hvis du ved check ud konstaterer, at en kortlæser eller rejsekortautomat er ude af drift, skal du bruge en  

anden kortlæser eller rejsekortautomat. Er de andre kortlæsere og rejsekortautomater på stedet også ude  
af drift, skal du henvende dig til personalet (togpersonale, buschauffør, stationspersonale etc.), hvis det er  

muligt, eller kontakte Rejsekort Kundecenter 

.  
5.1.2 Manglende check ud  

Glemmer du at checke ud, når du forlader toget, Metrotoget eller bussen, kan du checke ud senere via  
en anden kortlæser på en station eller i en bus. Dog forudsat at det sker inden for maksimumtiden, dvs.  

det antal timer, der maksimalt må forløbe, fra du checker ind første gang, til du checker ud (se afsnit 4.1).  

Rejsens pris vil da blive beregnet ud fra den valgte kortlæsers placering og rejsens varighed. 



   

Hvis du ikke checker ud inden for maksimumtiden, bliver forudbetalingen ikke ført tilbage til dit rejsekort.  
Med andre ord svarer prisen på en rejse, hvor du ikke checker ud, til din forudbetaling. Sker det gentagne  

gange, at du ikke checker ud, forbeholder Rejsekort A/S sig retten til at spærre dit rejsekort, jf. ‘Rejsekort  

kortbestemmelser’ på rejsekort.dk. 
5.2 Information om pris og rejsehistorik  

Når du checker ud, beregnes prisen på din rejse automatisk og vises i kortlæserens display. 

 
Fra Rejsekort.dk: 
 

 
 

 
 
Den konkrete sag:  
 



   

Vedrørende 1) Prisen for det ene rejsekort Flex på 50 kr. er blevet godtgjort klageren på dennes 
NEMkonto under denne sags forberedelse. Denne del af klagen behandles derfor ikke yderligere. 
 
Vedrørende 2) Det er ankenævnets opfattelse, at klageren har misforstået formuleringen om ra-
batter og priser i den folder, som bliver udleveret til rejsekortkunder ved køb af rejsekort, idet der 
er tale om rabatter på rejser foretaget med rejsekort og ikke i forhold til prisen på andre 
kort/billetter; herunder klippekort.  
 
Den endelige afgørelse af, om der foreligger vildledende markedsføring i henhold til lov om god 
markedsføringsskik, henhører dog under Forbrugerombudsmandens kompetence.  
 
Ankenævnet opfordrer parterne bag rejsekortet til at sørge for, at det alle steder, hvor man kan 
købe rejsekort, oplyses, at rejsekort ikke nødvendigvis er den billigste billetform. Movia, som er 
indklaget i denne sag, bør viderebringe dette budskab til de øvrige parter.  
 
Der ikke grundlag for at godtgøre klageren noget beløb i anledning af de foretagne rejser. Anke-
nævnet bemærker, at manglende check- ud har medført en betaling på 50 kr. for en rejse, som 
ellers ville have kostet mellem 75-77 kr., hvorfor klageren på disse rejser har opnået en ikke uvæ-
sentlig besparelse.  
 
Ankenævnet bemærker afslutningsvist, at omend det ikke fremgår direkte af Rejsekort Rejsereg-
ler, at ”en”rejse” må defineres som korrekt check-ind og –ud, finder ankenævnet, at det må være 
således begrebet ”en rejse” forstås. Den omstændighed, at en rejse med manglende check-ud, 
derfor medfører, at rejsen ikke tæller med, når rabattrinnet opgøres, er herefter ikke urimelig.  
 
Ankenævnet finder herefter, at der ikke er grundlag for at statuere, at klagerens rejser med mang-
lende check-ud skulle have indgået i beregningen af rabattrin.  
 
Ankenævnet finder dog at denne oplysning er relevant og forklarende for brugeren, hvorfor den 
bør indføjes i Rejsekort Rejseregler eller Rejsekort Kortbestemmelser.  
 
Således som sagen foreligger oplyst vedrørende klagerens udestående til Movia på 2.100 kr. som 
følge af en indgået tank-op-aftale, finder ankenævnet ikke anledning til at foretage sig yderligere, 
som følge af klagerens forpligtelse til at oplyse ændringer, jf. Rejsekort Kortbestemmelser pkt 1.7, 
og da sagen i øvrigt ses løst, når klageren oplyser sit nye kortnummer m.v. til Rejsekort Kundecen-
ter. 
 
Movia har gjort gældende, at klageren selv kan følge med i sine rejser via selvbetjeningsmodulet 
på rejsekorts hjemmeside. Der har imidlertid været problemer med denne funktion over en længe-
re periode, hvilket Rejsekort A/S også har erkendt, ligesom der har været en del skriveri om det i 
pressen. Ankenævnet finder, at det er vigtigt, at opgørelser i den for brugerne synlige rejsehistorik 
er korrekte. 
 
Vedrørende 3) De manglende check-ud:  
 
Ifølge Rejsekort Rejseregler punkt 5.1.1 skal passagerer, som ved check ud konstaterer, at en 
kortlæser eller rejsekortautomat er ude af drift, bruge en anden kortlæser eller rejsekortautomat. 
Er de andre kortlæsere og rejsekortautomater på stedet også ude af drift, skal passageren hen-
vende sig til personalet (togpersonale, buschauffør, stationspersonale etc.), hvis det er  
muligt, eller kontakte Rejsekort Kundecenter. 



   

 
Det er på den baggrund ankenævnets opfattelse, at en passager skal udfolde rimelige bestræbel-
ser på at checke ud efter afsluttet rejse, og når en passager befinder sig på en station, indebærer 
dette, at passageren må prøve en anden stander end den, der tilsyneladende ikke checker kortet 
ud. Dette gælder i hvert fald i en situation som den foreliggende, hvor der på Fakse Ladeplads 
station er to tjek- ud standere, der står med mindre end 40 meters afstand, og er synlige for hin-
anden. Movia har indsendt udskrifter fra standerne på Faxe Ladeplads station, hvoraf fremgår, at 
der har kunnet checkes ud på én eller flere standere de pågældende 4 datoer, hvor klageren und-
lod at checke ud. Således som sagen foreligger oplyst af klageren, lægger ankenævnet til grund, 
at klageren ikke forsøgte check- ud på den anden stander på stationen. 
 
Ankenævnet finder på denne baggrund, at klageren ikke har udfoldet rimelige bestræbelser på at 
checke ud efter afsluttet rejse. 
 
Movia har dog ansvaret for, at standerne fungerer optimalt, så brugerne let kan tjekke ind og ud 
og ikke skal bruge tid til at lede efter en stander, der virker. 
 
Ankenævnet bemærker, at klageren har oplyst, at han ikke var klar over, at der var forskel på 
”ding” og ”dong”- lyden, idet han aldrig er blevet informeret derom. 
 
Ankenævnet må herefter lægge til grund, at klageren ikke har reageret ved en ”dong-lyd”, hvoref-
ter kortholderen via skærmen ville blive oplyst om, at check ud ikke var foretaget korrekt.   
 
Fra den gældende pjece, som sendes sammen med rejsekort til nye brugere: 
 

 
 
Pjecen nævner alene, at der forekommer en ”bing”-lyd ved korrekt check-ind. Ankenævnet henstil-
ler til, at det tillige nævnes, hvornår man hører en ”bong” -lyd. Movia bedes viderebringe denne 
henstilling til parterne bag rejsekort. 
 
 
 

Ankenævnet træffer herefter følgende 
 

AFGØRELSE: 
 
Movia er herefter berettiget til at ikke at imødekomme klagerens krav.  
 
Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke, jf. § 26, stk. 4, mod-
sætningsvist.  
 
Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. 



   

 
Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsan-
læg på www.domstol.dk, www.advokatsamfundet.dk og /eller eget forsikringsselskab om eventuel 
forsikringsretshjælp. 
 
 
 
 
På ankenævnets vegne, den 21. august 2013.  
 

   
Tine Vuust 

Nævnsformand 
 
 

 
 


