
Underskrift                                   ort och datUm

rätt till kompensation bortfaller helt om oriktiga uppgifter
lämnas. ditt ärende registreras i enlighet med PUL.

fäst dina biljetter/kvitton i original här 
eller ange resekortsnummer alternativt 

biljett id för din mobilbiljett.

ÖVRIGA SYNPUNKTER

namn

MINA KONTAKTUPPGIFTER 
(teXta tYdLiGt)

adress

PostnUmmer ort

teLefon daGtid

e-Post

ANMÄLAN AV REKLAMATION
denna folder är framtagen för dig som vill göra en reklamation 
som inte gäller en försening. det kan handla om felköpt färdbevis, 
kvalitetsbrister, bemötandefrågor med mera. Har du drabbats av 
försening eller trafikinställelse ska du använda dig av foldern 
”Ansökan om resegaranti”.

för att vi ska kunna göra en korrekt uppföljning är det viktigt för 
oss att du så detaljerat som möjligt fyller i de rader som din rekla-
mation avser. ditt ärende utreds innan våra handläggare beslutar 
huruvida kompensation ska betalas ut. eventuell kompensation 
utbetalas främst i form av ett värdebevis. 

dina synpunkter hjälper oss att förbättra kvaliteten på dina resor.

resekortsnUmmer

ankomststämPeL ärendenUmmer

HÄNdELSEbESKRIVNING
(teXta tYdLiGt) 

VAR OCH NÄR INTRÄFFAdE HÄNdELSEN?
(ombord På bUss/tåG, i bUtik, via teLefon etc.)

avgångstid:  hållplats:  

destination:   Linje/tur: 

butik:

datum:   klockslag:

VILKEN STATION OCH bILJETTAUTOMAT?  
(för diG som rekLamerar då en aUtomat varit Ur fUnktion)

station:    

Placering:

bankkortsnUmmer vid feL i aUtomat (de fYra sista siffrorna)

X X X X X X X X X X X X

KONTANT UTbETALNING 
insättninG På ditt konto. fYLL i UPPGfterna vid det kontosLaG dU önskar.

anGe bankens namn, cLearinGnUmmer och aLLa siffror i kontonUmret

PLUsGiro- eLLer bankGironUmmer

skicka skriv ut

om skickaknappen inte fungerar kan blanketten 
även mailas som bifogad fil till reklamation@hlt.se.



hallands-
trafiken

frankeras eJ

betaLar Portot

hallandstrafiken
svarspost 300 058 900
311 20 falkenberg


kLiPP Ut och kListra På kUvertet
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