
 

 

Sådan booker du en billet til Ø-Færgen 
 

• Gå ind på https://oefaergen.teambooking.dk/new-booking 
• Vælg rejse 

 

Vælg dato. 

https://oefaergen.teambooking.dk/new-booking


 

 

Vælg billet type.  

 

På næste billede skal du angive, om du har påhæng efter dit køretøj. 



 

 



 

 

Tryk GODKEND når du er færdig. 

Endelig skal du vælge om du skal retur 

 

Under hele forløbet har du din indkøbskurv nederst i billedet. 

Du kan til enhver tid klikke på et at ikonerne for at ændre på billetten. 

Vælger du en returrejse, vælger systemet som udgangspunkt de samme produkter og antal, 
som du valgte på din udrejse. Du skal derfor kun vælge dato og klokkeslæt, hvis det er det 
samme, du skal have med på hjemrejsen. 



 

 

 

Har du behov for at ændre noget, kan du blot klikke på ikonet i bunden og justere dit valg. 

Den øverste række er din udrejse, den nederst er din hjemrejse. 

 

Til sidst får du vist dine valg og prisen for din rejse. 

Ønsker du at ændre noget, kan du klikke på ikonerne. 

Er du tilfreds, klikker du ”GODKEND” 



 

 

 

Du skal nu udfylde dine personlige oplysninger. 
Bemærk at den mailadresse du benytter, er den din billet og anden sejladsinfo fremsendes til. 

  

I feltet MOBILTELEFON skriver du dit mobilnummer med +45 foran (din landekode). 

  

Feltet med betalingskode anvendes kun til Ø-kort kunder eller erhvervskontokunder. Er du 
almindelig kunde, springer du dette felt over. 

Husk at sætte flueben for at acceptere, når du har læst handelsbetingelserne. 



 

 

Tjek en sidste gang at dine kontaktoplysninger og evt. nummerplade er korrekt og tryk på 
INDKØBSKURV. 

  



 

Tjek en allersidste gang at din indkøbskurv indeholder de forventede produkter, at dato og 
tidspunkt er korrekt samt prisen for din samlede rejse. 

  

Har du brug for at rette noget - klik på ikonet ”BILLETTER” nederst på siden. 

  

Tryk ”GÅ TIL BETALING” når du er tilfreds. 

 

 

Vælg den ønskede betalingsform. 

  

Bemærk at kreditkort kræver to-faktorgodkendelse. 

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med to-faktorgodkendelse, kan du læse vores 
vejledning på hjemmesiden eller kontakte dit pengeinstitut 
Bemærk at du kun kan bruge nøgleapp eller SMS + kode, nøglekort kan ikke anvendes. 

To-faktorgodkendelse er lovbestemt, og er ikke noget Ø-Færgen kan ændre på. 
Men vi tilbyder Mobilepay som et nemt alternativ til betaling. 

  



 

 

 

Vi håber denne vejledning hjalp dig til at gennemføre dit første billetkøb i Ø-Færgens nye 
bookingsystem. 

 

Vi ønsker dig en god rejse. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ø-Færgen 


	Sådan booker du en billet til Ø-Færgen

