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❤ RESEKORT FÖRETAG

Enklare,
billigare,
tryggare.

TEJPA HÄR

Tryggt.
Säkert.
Miljövänligt.

VIK HÄR

TEJPA HÄR
TEJPA HÄR

FRANKERAS EJ,
VI BETALAR
PORTOT

DALATRAFIK

Lägre resekostnader.
Högre miljövinster.

ORT
RESEK
AG
FÖRET

SVARSPOST
Kundnummer 20031415
781 20 Borlänge

– SÅ HÄR GÖR DU!

ANSÖKAN OM DALATRAFIKS RESEKORT FÖRETAG

Både för företagets
och miljöns skull.

Vill ni…
•
•
•
•
•
•

Vi vill ständigt utvecklas för att förenkla er vardag. Dalatrafiks Resekort Företag är ett sätt.

SÅ GÖR NI

Ansök nu och ta ett steg närmare ett medvetet tjänsteresande genom att göra era
tjänsteresor med Dalatrafik. Som en bonus sänker ni också företagets resekostnader.
Fyll i samtliga uppgifter som efterfrågas på blanketten och glöm inte fi rmatecknarens/
annan ansvarigs namnteckning. Skicka sedan er ansökan till oss, portot är redan betalt.
Skicka ansökan till oss senast den 15:e i månaden innan du vill börja resa. Kortet börjar att
gälla den 1:a i månaden efter. Har ni frågor, kontakta vår kundservice på 0771-95 95 95
eller besök dalatrafik.se

RIV ELLER KLIPP HÄR

MÅNGA FÖRDELAR

Många reser kollektivt till och från jobbet men det är inte lika självklart att ta bussen
eller tåget vid tjänsteresor. Missa inte möjligheten att spara både tid och pengar!
Visst vore det skönt att slippa leta efter parkeringsplats i tid och otid? För att inte tala
om alla parkeringsavgifter. Förvandla restid till värdefull arbetstid!
I Dalarna gäller Resekort Företag på Dalatrafiks bussar, Tåg i Bergslagen och SJ. I
Gävleborg gäller Resekort Företag på X-trafiks bussar, X-tåg och Tåg i Bergslagen.
Kortet kan ej avbrytas under pågående period, men är opersonligt och kan på så vis
användas av vem som helst på ert företag. Kortet faktureras till företaget i periodens
början. Summan kan faktureras alla företag som innehar F-skattsedel. Alla priser är
exklusive moms. Dalatrafik gör en kreditprövning på alla nya företagskunder.

sänka företagets resekostnader?
använda restid som arbetstid?
omsätta er miljöpolicy i handling?
slippa leta parkeringsplatser?
spara pengar på parkeringsavgifter?
resa obegränsat med buss och tåg i hela Dalarnas
län eller utvalda zoner/områden i Dalarnas och 		
Gävleborgs län.

Inga extrabiljetter behövs, visa bara upp kortet även
ombord på tåget.
Beställ Resekort Företag redan idag!

TRYGGT OCH SÄKERT

Om ni tappar bort kortet så erbjuder vi tappa-bort-garanti. Kontakta oss på mail
resekortforetag@dalatrafik.se så spärrar vi kortet och skickar ett nytt kort till er.
Om ni under året tappar bort kortet fler än tre gånger debiterar vi er en kostnad på
100 kronor för varje nytt kort.
I god tid innan ert/era kort går ut frågar vi om ni vill fortsätta ert abonnemang. Vill ni
det så skicka in förnyelsebrevet som ni fått, annars upphör abonnemanget.

NETTOLÖNEAVDRAG

Det finns även möjlighet för dig som arbetsgivare att erbjuda dina medarbetare
Resekort Företag med nettolöneavdrag. Mer info på dalatrafik.se

BETALNINGSMOTTAGARE
NAMN

GATA, BOX

POSTNUMMER, ORT

TELEFON

ORG. NR

DALATRAFIK

924

781 29 BORLÄNGE

0243-31 80 00

23 21 00-0180

BESTÄLLNING (Alla priser exklusive moms)
FÖR TJÄNSTERESOR

MED NETTOLÖNEAVDRAG

ANTAL KORT

STARTMÅNAD

LÄNSKORT 9 900 KR/ÅR

KOMMUN (ANGE KOMMUN) 4 000 KR/ÅR

1-ZON (ANGE ORT ELLER ZON) 3 360 KR/ÅR

2-ZON (ANGE STRÄCKAN DU SKA ÅKA, ORTER ELLER ZONER) 6 660 KR/ÅR
FRÅN:			
TILL:

BORLÄNGE/FALUN - HOFORS 9 990 KR/ÅR

DALATRAFIK LÄN + X-TRAFIK LÄN 14 490 KR/ÅR

FAKTURAADRESS
FÖRETAG

GATA, BOX

ORGANISATIONSNUMMER

POSTNUMMER OCH ORT

REFERENSNUMMER

LEVERANSADRESS (Vid annan än fakturaadressen)
KONTAKTPERSON

I samarbete med SJ/Tåg i Bergslagen
kan ni använda Resekort Företag för
resor med Tåg i Bergslagen inom
Dalarnas och Gävleborgs län.

TELEFON

GATA, BOX

FÖRETAG/AVDELNING

POSTNUMMER OCH ORT

TELEFON

Giltighetstiden och ert företagsnamn kommer att stå på baksidan av kortet/korten.
Detta gäller även som ert kvitto när ni åker buss eller tåg med annan transportör där våra kort gäller.
Betalningsvillkor 30 dagar. Efter förfallodatum debiteras referensränta +8 %.

UNDERSKRIFT Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Resekort Företag.
PRISET FÖR DIN TÅGRESA
UTANFÖR DALARNA SE WWW.SJ.SE

ORT OCH DATUM

FIRMATECKNARE/ANNAN ANSVARIG

De uppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i ett för verksamheten databaserat register (samtycke enligt Personuppgiftslagen § 12) för
att Dalatrafik ska kunna administrera Resekort Företag, lämna »Tappa-bort-garanti« samt skicka ut information. Personuppgifterna används i första hand
inom Dalatrafik, men vissa uppgifter kan behandlas hos Dalatrafiks samarbetspartners. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut enligt
offentlighetsprincipen. Förfrågningar om att få ta del av allmän handling handläggs utifrån reglerna i offentlighetsprincipen och sekretesslagen.
Personuppgiftsansvarig för personuppgifter du lämnar är Dalatrafik, organisationsnummer 232100-01801. För information om hur personuppgifter
behandlas eller vid begäran om att felaktiga uppgifter ska rättas, kontakta Dalatrafik på följande adress: Personuppgifter, Kollektivtrafikförvaltningen,
Box 924, 78129 Borlänge eller på Dalatrafiks hemsida, dalatrafik.se.

