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Beställning av Resekort 65+ i Gävle kommun

Information om Resekort 65+ 
i Gävle kommun
• Gäller för fria resor med X-trafiks  
 bussar inom Gävle kommun.
• Gäller för resor helgfri måndag- 
 fredag kl 09.00–15.00. Stiger du på  
 före kl 15.00 får du fortsätta resan.  
• Biljetten gäller inte för resor med  
     UL till Furuvik och biljetten kan inte  
     användas som delbetalning för resa   
 utanför giltighetsområdet.
• Vill du resa före kl 09.00, efter  
 kl 15.00 eller på helger betalar  
 du för resan.

Vem får använda Resekort 65+
• Du ska vara folkbokförd i Gävle  
 kommun. 
• Kortet är personligt och gäller för  
 dig som fyllt 65 år eller äldre.
• När du reser måste du kunna visa  
 giltig legitimation vid kontroll.
• X-trafiks resevillkor och resegaranti gäller.
 
Beställa kort
Fyll i beställningsblanketten till höger, 
vik ihop och lägg på brevlådan. Portot 
är betalt. Kortet skickas hem till dig och 
gäller tills vidare. 

Tappat eller trasigt kort 

Vi registrerar dina uppgifter i vårt kund-
register så du får ett nytt kort om du 
tappar det eller om det är trasigt. Ring 
Trafikupplysningen på tel. 0771-9 10 10 9 
så får du ett nytt hemskickat till dig.

Har du redan en Seniorbiljett?
X-trafiks Seniorbiljett gäller för obe-
gränsat antal resor i hela länet. Re-
sekort 65+ gäller endast inom Gävle 
kommun. Dina resvanor avgör vilket 
kort som passar dig bäst. 
    Om du vill säga upp din Seniorbiljett 
och betalar det via autogiro ska du säga 
upp det skriftligen minst tio arbetsdagar  
före nästa förfallodag (18:e varje månad). 
    Har du betalat Seniorbiljetten 
kontant avslutar du det skriftligen till 
X-trafik och skickar med kortet. Vi åter-
betalar sedan värdet av hela månader 
som finns kvar på Seniorbiljetten. 

Välkommen ombord!

De uppgifter du lämnar på denna blankett kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register (samtycke 
enligt Personuppgiftslagen § 12). Förfrågningar om att få ta del av allmän handling handläggs utifrån reglerna i 
tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 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.

Erbjudande om fria resor inom Gävle kommun
för dig som är 65 år eller äldre.

Spara denna sida och anteckna ditt kortnummer här:



OBS! Kom ihåg att skriva under din beställning! 

De uppgifter du lämnar på denna blankett kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat register (samtycke 
enligt Personuppgiftslagen § 12). Förfrågningar om att få ta del av allmän handling handläggs utifrån reglerna i tryck-
frihetsförordningen och sekretesslagen.
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.

Beställning av Resekort 65+ i Gävle kommun

Region Gävleborg
X-trafik   
Box 125        Telefon    Organisationsnr
826 23 SÖDERHAMN   0270-741 00  232100-0198   
      

Ort och datum  Underskrift (obligatoriskt)

Resenär folkbokförd i Gävle kommun (texta tydligt)

Adress 

Postnr och ort  

Telefon dagtid  

Personnummer (ååmmdd-xxxx) 

Kortnummer  (ifylles av X-trafik)

Förnamn  Efternamn 

Erbjudande om fria resor inom Gävle kommun
för dig som är 65 år eller äldre.



Region Gävleborg
X-trafik

Svarspost
206 082 22
826 20 Söderhamn

Tejpa här!

Tejpa här!

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot


