Trondheim, 15.11.2018

AtB Mobillett populær nord i fylket
Ved årsskiftet ble appen AtB Mobillett lansert i tidligere Nord-Trøndelag. Et knapt år etter velger
flere enn én av fire nord i fylket å betale reisen med appen.
– Det er gledelig å se at så mange har tatt i bruk AtB Mobillett. Appen har vært populær i Trondheim og
omliggende kommuner siden den ble lansert i 2011. Vi er svært fornøyde med at AtB Mobillett også har slått
godt an blant kollektivreisende nord i fylket, sier Grethe Opsal som er kommunikasjonsdirektør i AtB.
I forbindelse med fylkessammenslåingen ved årsskiftet, innførte AtB ny pris- og sonemodell for hele
Trøndelag. Dermed kunne alle trøndere benytte AtB Mobillett for å kjøpe enkelt- og periodebillett med
smarttelefonen.

•

LES MER: Enklere prismodell fra 2018

I tidligere Nord-Trøndelag er i underkant av 27 % av alle reiser betalt med AtB Mobillett hittil i år. Til
sammenligning ble 42 % av alle reiser betalt med appen i tidligere Sør-Trøndelag. Skolereiser er ikke
inkludert.
Fordeling av betalingsmiddel for reiser i tidligere Nord-Trøndelag i 2018:

•
•
•
•

Billetter kjøpt med betalingskort om bord: 22 %
Billetter kjøpt med AtB Mobillett: 27 %
Forhåndskjøpte produkter på reisekortet t:kort: 46 %
Billetter kjøpt kontant om bord: 5 %

– Sør i fylket blir kun 2 % av alle enkeltbilletter kjøpt med kontanter om bord i buss. Det er lønnsomt å kjøpe
billett på forhånd fremfor å benytte mynter og sedler og det blir tryggere for sjåførene. Vi forventer en
nedgang i kontantbruken også i nord fremover, sier Grethe Opsal i AtB.
Kontaktperson:
Grethe Opsal,
direktør for kommunikasjon og drift, AtB
Tlf.: 924 71 195
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