
Medgivande av autogiro, beställning av årsbiljett och seniorbiljett

Betalningsmottagare

Region Gävleborg
X-trafik
Box 125
826 23 SÖDERHAMN

Telefon
0270-741 00

Organisationsnr
232100-0198

Kontonr
BG 854-4447

Betalare (texta tydligt)

Beställning årsbiljett

Beställning seniorbiljett

                *Biljetten gäller från den 1:a i månaden.

 Efternamn förnamn  Resenär (om annan än betalare)

Personnr Personnummer

Adress Adress

Postnr och ort Postnr och ort

Telefon dagtid Telefon dagtid

Årsbiljett vuxen 

SJ Snabbtågtillägg

Seniorbiljett

Jag är redan autogiro-kund hos X-trafik och vill ansluta ytterligare ett kort/resenär.

Årsbiljett 
20-25 årÅrsbiljett studerande 

SJ Snabbtågtillägg (gäller endast årsbljett med  
länsgiltighet för studerande).

Biljetten ska gälla fr o m månad*   Sträcka                  

 Biljetten ska gälla fr o m månad* 

Årsbiljett 
7-19 år

Överföring ska ske från nedan angivet konto
Clearingnummer**  Bankkontonummer

Ort och datum  Underskrift av kontoinnehavaren (obligatoriskt)

Bank  Ort

**Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har ibland fem siffror, 
exempel 8327-9XXXXX, utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det 
ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer. 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro som står i foldern på sidan 2. Anmälan måste skrivas under av kontoinne-
havaren. De uppgifter du lämnar på denna blankett kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register (samtycke enligt 
Personuppgiftslagen § 12) för att vi ska kunna lämna "Tappa-Bort-Garanti" och skicka ut information. Förfrågningar om att få ta 
del av allmän handling handläggs utifrån reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Medgivande omfattar endast 
betalning avseende X-trafik. Du har rätt att få information en gång per år om behandlingen av dina personuppgifter samt att 
begära att felaktiga uppgifter rättas. Begäran om information ska göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den 
sökande. Begäran sänds till: Region Gävleborg, X-trafik, Personuppgiftsansvarig, Box 125, 826 23 SÖDERHAMN. 
Informationen skickas till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att begäran inkommit till X-trafik.

Region Gävleborg
X-trafik

Svarspost
206 082 22
826 20 SÖDERHAMN

Frankeras ej
mottagaren 

betalar portot

Tejpa här!

Tejpa här!

Egna anteckningar


