
fra Troms fylkestrafikk
Informasjon

Step-by-step instructions
1. Create a user profile on plass.tromskortet.no
2. Purchase a seat guarantee (each user may book
 for up to 5 passengers)
3. Print out your QR code or download it on your
 smartphone to present when boarding
4. Arrive no later than 10 minutes prior to departure

Terms of use
If you purchase a seat guarantee, we guarantee you a
vacant seat on board express boat line 2 Tromsø – Harstad. 
Seat guarantees cost NOK 30 per passenger and are available 
for departures from Tromsø and Harstad. Please note that
although you are assured of a seat, you cannot reserve a
specific seat number or location on the boat in advance.
Seat guarantees may be purchased up to 14 days in advance, 
but no later than one hour prior to departure. Seat guarantees 
may be cancelled no later than 90 minutes prior to the
scheduled departure time in order to receive a full refund.  
Please note that in addition to any seat guarantee, you must 
purchase a travel ticket on board the boat.

SEATING GUARANTEE ON LINE 2

Slik gjør du
1. Opprett profil på plass.tromskortet.no
2. Bestill plassgaranti (hver bruker kan reservere
 for inntil 5 reisende)
3. Skriv ut QR-kode eller last den ned på din telefon
 for fremvising ved ombordstigning.
4. Oppmøte senest 10 minutter før avgang.

Vilkår for bruk
Plassgaranti gir deg en garanti om et ledig sete om bord
på hurtigbåten linje 2 Tromsø - Harstad og koster kr 30,- per 
reisende. Plassgarantien kan kjøpes for hurtigbåt avgang
fra Tromsø og Harstad. Setenummer eller plassering
i båten kan ikke forhåndsreserveres.

Plassbestilling kan foretas inntil 14 dager i forveien og frem til 
1 time før avgang. Avbestilling senest 90 min
før avgang. Full refusjon ved avbestilling innen fristen.
Plassgaranti ved helsereiser kan bestilles gjennom  
ditt lokale pasientreisekontor.

PLASSGARANTI PÅ LINJE 2

30,-
PR. REISENDE

Nå kan du forhåndsbestille plass
ombord på hurtigbåt
linje 2 - inntil 14 dager
før avreise

Bestill
på nett!

Plassgaranti             Tromsø-Harstad-Tromsø

Nå kan du sikre deg plass til din
hurtigbåtreise mellom Tromsø

og Harstad!

plass.tromskortet.no


