
Beställning Årskort Senior

Betalare (vänligen texta tydligt) Kontouppgifter för överföring (gäller endast om du valt Autogiro)

Betalning

Jag godkänner att Länstrafiken skickar information
till mig, exempelvis erbjudanden

Länstrafiken  |  Hamngatan 13, 831 31 Östersund  |  0771-100 110  |  Org.nr. 232100-0214

Priser enligt separat prislista. Kortavgift 50 kr tillkommer.

Resenär (om annan än betalare)

Ja

Autogiro 
per månad

Kontant 
12 månader

Faktura 
12 månader

Faktureringsavgift 25 kr + moms

Nej

Ja, jag vill beställa Årskort Senior

Förnamn Efternamn Clearingnummer ***

Ort och datum

Legitimation (ifylles av säljaren)

Årskortets nummer (ifylles av säljaren)

Clearingnummer *** är det fyrsifffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdraget. Swedbank har 

ibland fem siffror, ex. 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 clearing-
nummer.

Årskort Senior är ett 12-månadersavtal. Ingånget avtal kan inte sägas upp under pågående 12-månadersperiod. 
Om du inte skriftligen till Länstrafiken säger upp avtalet en (1) månad innan utgången av 12-månadersperioden, 
förlängs Årskortet med en (1) månad i taget efter utgången av den initiala 12-månadersperioden. Därefter gäller 
en uppsägningstid om en (1) månad. Uppsägningen ska ske skriftligen till Länstrafiken. 

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro. Anmälan måste skrivas under av kontoinnehavaren och 
medgivandet gäller för Region Jämtland Härjedalen och omfattar endast betalning avseende Länstrafikens 
resebevis. Region Jämtland Härjedalen behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen 
och gällande lagstiftning. Vill du veta mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du läsa mer på 
www.regionjh.se/dataskydd. 

Adress Kontoförande bank

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Personnummer

E-postadress

Förnamn Efternamn Bankkontonr/Personkontonr.

Underskrift (obligatoriskt)

Adress Bankkontorets ort

Postnummer och ort

Telefon dagtid

Personnummer

E-postadress
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