Årsbiljett

kontant eller mot postförskott

Kundservice 0771-9 10 10 9

xtrafik.se

Årsbiljett kontant eller mot postförskott upp till 5 000 kronor
Region Gävleborg
X-traﬁk
Box 125
826 23 SÖDERHAMN

Organisationsnr
232100-0198

Telefon
0270-741 00

Kortnummer (Ifylles av X-trafik eller kundcenter)

Beställare (texta tydligt)

Det ska vara enkelt att åka med X-trafik
Det ska också vara enkelt att betala
sina resor. Du kan enkelt köpa ett
Resekort laddat med en årsbiljett på
olika sätt:
• Köp årsbiljetten på vår hemsida
xtraﬁk.se. Där har du möjlighet att
betala via internetbank eller med
kontokort.
• På våra Kundcenter kan du köpa
årsbiljetten direkt och betala kontant
eller med kontokort.
• Du kan även fylla i denna folder och
skicka in till oss (porto är betalt), så
skickar vi Resekortet (max 5 000 kronor) mot postförskott. Postförskottsavgift tillkommer.
Studerande
Du som är student och har studentlegitimation i Mecenat eller Studentkortets
app med studentresesymbolen får rabatt på X-traﬁks biljetter. Observera att
din biljett endast är giltig i kombination med uppvisande av studentresesymbolen.
Förmånstagare
Du som har förmånsintyg från Försäkringskassan får rabatts på X-traﬁks

biljetter. Observera att din biljett
endast är giltig i kombination med ditt
förmånsintyg.
Senior
Du som fyllt 65 år får rabatt på årsbiljetten.
Biljettkontroll/ Tilläggsavgift
För att resa med X-traﬁk behöver du
alltid ha en giltig biljett. Det är du som
kund som ansvarar för att du har rätt
biljett när du reser.

Efternamn förnamn

Resenär (om annan än beställare)

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Telefon dagtid

Personnummer (tio siffror)

Beställning (för utförlig information om respektive biljett besök xtrafik.se)

Vi utför regelbundna kontroller av
biljetter och saknar du giltig biljett får
du betala en tilläggsavgift på 1 200 kr,
plus biljett för din resa.

Länsbiljett (Gävleborgs län)

Gävle stad och UL län

Zonbiljett (ange sträcka eller zon):

X-traﬁk län och UL län

Tappa-bort-garanti
Det innebär att om du tappar ditt
Resekort skall du anmäla det till oss på
0771-9 10 10 9 eller via formulär på
hemsidan, så skickar vi dig ett nytt.

Seniorbiljett X-traﬁk län och Dalatraﬁk län

För att ta del av vår tappa-bort-garanti
måste vi registrera dina uppgifter i vårt
kundregister. När du köper din biljett
gör du ett val om du godtar detta eller
inte (se mer information nedan).

X-traﬁk län och Dalatraﬁk län
Hofors – Falun – Borlänge
Seniorbiljett X-traﬁk län

Vuxen

Studerande

20-25 år

SJ-tågtillägg

7-19 år

Förmånstagare

Biljetten ska börja gälla

Ja, jag godkänner att mina uppgifter sparas i
X-traﬁks register och får därmed tappa-bort-garanti.
Ingen extra kostnad tillkommer.
Ort och datum

Nej, jag samtycker inte till att mina uppgifter
sparas i X-traﬁks register och är medveten om att
jag därmed avstår rätten till tappa-bort-garanti.
Underskrift (obligatoriskt)

Med reservation för eventuella ändringar.

När du genomför köp ingår du ett avtal med oss och de uppgifter du lämnar på denna blankett kommer att föras in i ett för verksamheten
upprättat register för att vi ska kunna lämna ”Tappa-Bort-Garanti” och skicka ut information. För att rätta felaktiga uppgifter mailar du till
bestallning.xtrafik@regiongavleborg.se eller via post till adressen på nästa sida.
Förfrågningar om att få ta del av allmän handling handläggs utifrån reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Begäran om registerutdrag enligt General Data Protection Regulation (GDPR) görs till Region Gävleborg, Registerutdrag, Att: Dataskyddsombudet, 801 88 Gävle.

OBS! Kom ihåg att skriva under din beställning!
När du genomför köp ingår du ett avtal med oss och de uppgifter du lämnar på denna blankett kommer att föras in i ett för verksamheten upprättat
register för att vi ska kunna lämna ”Tappa-Bort-Garanti” och skicka ut information. För att rätta felaktiga uppgifter mailar du till bestallning.xtrafik@
regiongavleborg.se eller via post enligt adress ovan.
Förfrågningar om att få ta del av allmän handling handläggs utifrån reglerna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Begäran om registerutdrag
enligt General Data Protection Regulation (GDPR) görs till Region Gävleborg, Registerutdrag, Att: Dataskyddsombudet, 801 88 Gävle.

Tejpa här

Region Gävleborg
X-trafik
Svarspost
206 082 22
826 20 SÖDERHAMN

Vik här

Kundservice 0771-9 10 10 9

xtrafik.se

Tejpa här

