BOKA – OMBOKA – AVBOKA VIA internet, www.ornosjotrafik.se
BOKA bil (senast 1 timme före avgång - du måste ha skapat din profil)
Gå in på sidan www.ornosjotrafik.se BOKA HÄR, ”Logga in till mina sidor”
Du kan göra din bokning av bil på färjan, senast 1 timme före avgång.
Är det första gången, får du fylla i vilken bil du har m.m.
Du ser vad du bokat till höger på sidan. DIN BOKNING, den ändras under tiden
du lägger till eller ändrar i bokningen.

Antalet medpassagerare bokar du också. Är du osäker på antalet, välj då att
senare köpa till pappersbiljett vid färjelägret.
Vill du vara flexibel, boka enkelresa. När ni senare bestämt tid för returresa och
vet vilka som ska resa, kan du göra ny bokning.
Bekräftelsebrev på bokning, Bokningsbekräftelse – Kvitto (med QR-kod) får du
via ett e-brev med PDF till den e-postadress du angivit. Denna PDF ska uppvisas
och skannas av färjepersonal vid ombordkörning på Ornö.
Har du emellertid Resekort är det resekortet du ska visa upp för
färjepersonalen.
Personbiljett går inte att boka via hemsidan.
Har du köpt partibiljett fordon och partibiljett person och hämtat ut ditt
resekort så dras en resa vid varje skanning. Du kan alltid åka på ditt resekort
om du har partibiljetter kvar.

OMBOKA bil (senast 2 timmar före avgång - du måste ha skapat din profil)
Har du skapat din profil kan du omboka.
Har du inte fått en bokningsbekräftelse, kan du inte omboka.
När du gjort din ändring - ombokning är den markerad i ett e-brevet.

Ombokning - ändringar kan göras fram till 2 timmar innan avgång.
Internetbokningar ändras på www.ornosjotrafik.se
Det viktigt att ändra i tid! Har själva bokningen (ToR) börjat gälla går det
fortfarande att ändra - omboka en returresa (senast 2 timmar före gång).
Under Mina bokningar kan du, efter att du loggat in, öppna en bokning och
omboka, klicka på pennan

Välj vilken tur som ska ombokas, bekräfta och kontrollera att du fått ett
bekräftelse e-brev ”Ändrad bokning” med biljett, kvitto med QR-kod.
Du kan omboka flera gånger ända fram till att ”turlistan” tar slut.
Medpassagerare kan du alltid lägga till bokningen (men kräver extra betalning)
eller komplettera med kioskbiljett.
Personbiljett går inte att omboka.
Använder man resekort Partibiljett person skapas en bokning när kortet
skannas.

AVBOKA bil
Vill du avboka en bilplats klickar, efter inloggning, på soptunnan. Det ger en
annan resande möjlighet att boka bilplatsen och ökar flexibiliteten i resandet.
Vi har ingen möjlighet till återbetalning i dagsläget, administrationen sker
manuellt och överstiger biljettkostnaden.

När det sker ändringar/uppdateringar av denna ”lathund” kommer detta att
redovisas under NYHETER på www.ornosjotrafik.se

