villkor årskort senior

betala via autogiro

Följande villkor är specifika för Årskort Senior, utöver dessa gäller Länstrafikens allmänna
resevillkor som du hittar på www.ltr.se

Medgivande till betalning via Autogiro
Jag, nedan benämnd betalaren, medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto på begäran
av angiven betalningsmottagare för betalning via Autogiro. Kontoförande bank är inte skyldig att
pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens
konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får betalaren från kontoförande bank.
Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto
i annan bank.

Åldersgräns
Årskort Senior får användas av person fyllda 65 år.
Kortets giltighet
Årskort Senior är ett personligt kort som gäller i minst 12 månader från det att kortet köps.
Kortet gäller för fria resor på buss i hela Jämtlands län. Kortet gäller även på Stadsbussarna
i Östersund. Kortet gäller ej på Nattbussar , Flygbussen och den s.k. Närtrafiken*.

Resor utanför länet
Seniorkortet gäller för resor inom Jämtlands län. När du ska resa med trafik som passerar
länsgränsen gäller olika regler.

För uttag gäller dessutom följande:
Godkännande/information i förväg
Betalningsmottagaren får begära uttag från betalarens konto på förfallodagen
– om betalaren senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag
och betalningssätt, eller
– om betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

beställning
Ja, jag vill beställa Årskort Senior
Betalare (vänligen texta tydligt)

Resenär (om annan än betalare)

Kontouppgifter för överföring

Förnamn Efternamn

Förnamn Efternamn

Cl ear i n g n u m m er * * *

Bankkontonr/Personkontonr.

Adress

Adress

Kontoförande bank

Bankkontorets ort

Postnr. och ort

Postnr. och ort

Telefon dagtid

Telefon dagtid

Personnummer

Personnummer
E-postadress

börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Har du personkonto i Nordea använd 3300 som clearingnummer.

• Busslinje L40 Östersund – Örnsköldsvik. För resor utanför Jämtlands län gäller Årskort Senior
som delbetalning.
• Busslinje L45 Mora – Östersund – Gällivare. Sträckan Sveg – Mora gäller Årskort Senior
hela vägen. För resor norrut från Östersund gäller Årskort senior som delbetalning.
• Busslinje L56 Sveg – Ljusdal. För resor utanför Jämtlands län gäller Årskort Senior
som delbetalning.
• Busslinje L63 Östersund – Umeå. För resor utanför Jämtlands län gäller Årskort Senior
som delbetalning.

Betalaren skall se till att tillräckligt stort belopp finns på kontot för betakning på förfallodagen.
Om kontobehållningen inte räcker för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra
ytterligare uttagsförsök under de kommande vardagarna**, som får omfatta högst en vecka.
Information om antalet uttagsförsök lämnas av betalningsmottagaren.
Stopp av uttag
Betalaren kan stoppa
– ett enskilt uttag genom att kontakta betalningsmottagaren senast två vardagar före förfallodagen,
– alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast två vardagar före förfallodagen.

E-postadress

Uppsägning av avtal
Årskort Senior baseras på ett 12-månadersavtal. Köpt kort eller ingånget avtal kan inte sägas upp,
förutom under särskilda omsändigheter. Vill du säga upp ditt kort gör du det skriftligen till ditt ombud eller till Länstrafiken, en (1) månad innan du önskar avsluta ditt avtal. Köper du Årskort Senior
med autogiro förlängs det ett år i taget efter första året, men du kan även då avsluta ditt avtal med
en (1) månads uppsägningstid.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse
Medgivandet gäller tills vidare. Om betalaren vill återkalla medgivandet gör betalaren det genom att
kontakta kontoförande bank eller betalningsmottagaren. Medgivandet upphör senast fem vardagar
efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller betalningsmottagaren tillhanda.

Jag godkänner att Länstrafiken skickar
mig information, exempelvis erbjudanden

Rätten för kontoförande bank och betalningsmottagaren
att avsluta anslutningen till Autogiro
Kontoförande bank och betalningsmottagaren har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio
dagar efter det att kontoförande bank/betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Kontoförande bank och betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till
Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen
eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

Betalning

** Med vardag avses inte söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.

Kortavgift 50 kr tillkommer

Försäljningsställen
Årskort Senior säljs via ombud, på Bussterminalen i Östersund eller via www.ltr.se.
Årskort Senior säljs inte ombord.

(gäller endast om du har valt Autogiro)

Autogiro
per månad

Kontant
12 månader

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren.
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 ”Säkra-Garantin” och skicka ut information. Förfrågan
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 personupgifter samt att begära att felaktiga upgifter rättas. Begäran
om information skall göras skriftligen och vara egenhändigt undertecknad av den sökande. Begäran sänds till

Ja

Nej

Faktura
12 månader
Faktureringsavgift
25 kr + moms

Ort och datum

Underskrift (obligatoriskt)

Legitimation (ifylles av säljaren)

Årskortets nummer (ifylles av säljaren)

i Jämtlands län AB

Hamngatan 14
831 34 Östersund

Tel. 063-554 13 20
Org.nr. 556437-0194

Kontonr. 409-7812
Kundnr. 424697

