
Göteborg först med stadskort i mobilen 
I sommar blir det ännu enklare att besöka Göteborgs alla attraktioner - beställ 
Göteborg Pass direkt till sin mobiltelefon. En streckkod i mobilen ger sedan 
inträde till attraktioner och museer, fria resor med kollektivtrafiken och en biljett 
för fri parkering på gator och torg. 

Tekniken är ny och har tidigare testats vid enskilda evenemang. Men Göteborg blir först i 
Europa med att erbjuda ett stadskort i mobiltelefonen. 

Göteborg Pass har funnits i flera år och är ett i det närmaste heltäckande stadskort. Förutom 
fritt inträde till alla större besöksattraktioner får man bland annat också åka Paddanbåtarna, fri 
kollektivtrafik, fri parkering och specialerbjudanden på shopping och i restauranger. 

Hittills har Göteborg Pass kunnat köpas på hemsidan www.goteborg.com samt på många 
platser i Göteborg. Men i sommar kan det även beställas direkt till mobiltelefonen i god tid 
innan man reser hemifrån. Passet börjar inte gälla förrän man använder det första gången. 
 
Ett köp går till så här: 

1. Beställ Göteborg Pass på www.goteborg.com. Där kan man välja mobilmodell i en 
lista. Ange vilket mobilnummer det ska skickas till. Det går bra att beställa flera pass 
till samma nummer. Betala med kontokort.  

2. En bekräftelse skickas som SMS till mobilen.  
3. När det är dags att använda passet första gången aktiverar man det genom att skicka ett 

SMS.  
4. Ett SMS skickas automatiskt i retur med en streckkod som läses av i entrén till 

attraktionen och är giltig så lång tid som passet gäller (24 eller 48 timmar).  

 Priset är detsamma som för ett vanligt pass: Vuxna 1dygn/2dygn: 225kr/310kr 

Barn (5-16år) 1dygn/2dygn: 160kr/225kr  

Pass i mobilen kommer att testas under våren och målet är att systemet ska vara färdigt till 
sommaren 2007. Tekniken fungerar på alla nyare mobiler, men det kan vara problem med 
äldre modeller. Göteborgsföretaget Berazy Mobile Entertainment har utvecklat tekniken som 
hittills använts som biljett till olika evenemang och mässor.Mer information om Göteborg 
Pass och förteckning av alla erbjudanden som ingår i passet finns på www.goteborg.com.  

Mer information:Stefan Gadd, mediechef Göteborg & Co,  
0706-260751 
stefan.gadd@goteborg.com 


