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Tilmeld dig automatisk betaling som sommerhusgæst 
 

Hvis du tilmelder dig automatisk betaling, vil pengene fremover blive trukket på dit 
betalingskort, hver gang du rejser og du vil få flere fordele. 
Du slipper for at indtaste kortoplysninger og skal ikke bruge tofaktorgodkendelse og NemID, 
hver gang du booker. Du får rabat på din rejser. Du behøver ikke længere printe billetter, du 
skal blot medbringe det kort du vil modtage med stregkode på fra kontoret.  
Dette vil koste 50,00 kr. for kortet og 1 kr. ved selve tilmeldingen. 

Når du har lavet en profil på vores hjemmeside skal du logge ind. 
 

1. Vælg Log på ’MIN SIDE’ og log på med din e-mail og dit valgte kodeord. 
 
Din side ser efterfølgende ud som herunder: 

 

2. Tryk på Betalingskoder 
 
 

  



 

 
Agersø Omø færgerne - Stigsnæs Landevej 600, 4230 Skælskør - Tlf. 58 57 47 40 - faerger@slagelse.dk 

3. Vælg køb eller indsæt på værdikode 

 

4. Tryk på indkøbskurv 

 

5. Vælg gå til indkøbskurv 
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6. Vælg NÆSTE 

 

7. Udfyld kontaktoplysning (husk +45 for tlf.nr.) – godkend betingelserne og GODKEND 
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8. Nu vil TJEK OG GODKEND KONTAKTINFO blive vist og derefter kommer oversigt 
Tryk på NÆSTE 

 
9. Tryk på BETAL 
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10. En midlertidig ordre er oprettet. Du har 30 minutter til at gennemføre betaling. 

 
11. Vælg betalingsmetode 
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Du vil indenfor de næste par dage kunne se at VÆRDIKODE er kommet på under dine 
betalingskoder – Tryk på tilmeld koden til AUTOMATISK BETALING 

 

Sæt hak i betingelser accepteret og tryk på tilmeld 

 

Når du bestiller vil der under indtast personlige oplysninger under BETALINGSKODE være en 
knap du skal trykke på for at tilføje dit betalingskort. 

Når du har tilmeldt dit kort, så send en mail til faerger@slagelse.dk med dit navn og hvilke Ø 
du har sommerhus på, så vil kontoret lave et fysisk kort hvor din stregkode står på og derefter 
blive lagt ud på færgen. 
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