
JAG BLEV FÖRSENAD VID MIN RESA
(TEXTA TYDLIGT)

NAMN

ADRESS

POSTNUMMER ORT

TELEFON DAGTID

E-POSTADRESS

JAG TÄNKTE RESA MED BUSS ALT TÅG

Resdag - -

ÅR MÅN DAG

Tågnr/busslinje 

Avgång från Ankomst till

Enl tidtabell Verklig tid Enl tidtabell Verklig tid

VID BYTE
Tågnr/busslinje 

Avgång från Ankomst till

Enl tidtabell Verklig tid Enl tidtabell Verklig tid

VAD GICK FEL? 

BIFOGAS ALLTID
Giltig färdbiljett i original. Ange kortnummer, om du reser med 
period eller reskassa.

KORTNUMMER

Reser du med annat läns resekort, ange vilket län.

LÄN

Om du begär ersättning för taxi: Bifoga datorutskrivet taxa-
meterkvitto i original. Handskrivna taxikvitton eller kontokorts-
kvitton godkänns ej.

ANKOMSTSTÄMPEL ÄRENDENUMMER

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är riktiga

UNDERSKRIFT ORT OCH DATUM

Rätt till ersättning bortfaller helt om oriktiga uppgifter lämnas.
Ditt ärende registreras i enlighet med PUL.

(Fäst biljetter, taxikvitton eller ange
 bokningsnummer för sms-biljett etc. här)

ÖNSKAR KOMPENSATION

För försenad resa, 30–59 minuter

6 Värdebevis 50 % av resans pris, dock minst 50 kronor.

För försenad resa, 60 minuter eller mer

6 Värdebevis 100% av resans pris, dock minst 50 kr.

6 Kontant ersättning 50% av resans pris.
Komplettera med kontouppgifter nedan.

Bil: Milersättning för resa med egen bil utbetalas alltid i form av 
ett värdebevis.

6 Ersättning för bilresa enligt RSV:s norm, max 600 kr.

Från Till

Antal km Bilens reg. nr.

JAG TOG MIG FRAM PÅ ANNAT SÄTT
Ersättning för taxiresa eller resa med egen bil kan inte kombineras 
med ersättning för resans pris enligt ovan.

Taxi: Kompensation för taxiutlägg. Utbetalning kan ske kontant 
eller genom värdebevis. Vid utbetalning i form av ett värdebevis 
ökar vi ersättningen med 20 %.

Bifoga datorutskrivet taxameterkvitto i original.
Handskrivna taxikvitton eller kontokortskvitton godkänns ej.

Från                                                         Till

6 Värdebevis enligt bifogat taxameterkvitto, max 720 kr.

6 Kontant ersättning komplettera med kontouppgifter nedan,
max 600 kr.

KONTANT UTBETALNING
Insättning på ditt konto. Fyll i uppgifterna vid det kontoslag du 

önskar.

Ange bankens namn, clearingnummer och alla siffror i kontonumret

Plusgiro- eller Bankgironummer Skriv ut

JAG BLEV FÖRSENAD VID MIN RESA
(TEXTA TYDLIGT)

NAMN

ADRESS

POSTNUMMER  ORT

TELEFON

E-POSTADRESS

JAG TÄNKTE RESA MED BUSS ALT. TÅG

Resdag

           ÅR        MÅN        DAG

Tågnr/busslinje   

Avgång från Ankomst till

Enl tidtabell Verklig tid Enl tidtabell Verklig tid

VID BYTE
Tågnr/busslinje  

Avgång från Ankomst till

Enl tidtabell Verklig tid Enl tidtabell Verklig tid

VAD GICK FEL? 

BIFOGADE HANDLINGAR
Giltig färdbiljett i original. Ange kortnummer, när du reser med 
period eller reskassa.

KORTNUMMER

Reser du med annat läns resekort, ange vilket län.

LÄN

ANKOMSTSTÄMPEL ÄRENDENUMMER

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är riktiga

UNDERSKRIFT                                   ORT OCH DATUM

Rätt till ersättning bortfaller helt om oriktiga uppgifter lämnas. 
Ditt ärende registreras i enlighet med PUL.

VAL AV ERSÄTTNING

Bil: Milersättning för resa med egen bil utbetalas kontant eller i 
form av ett värdebevis.

Ersättning för bilresa enligt RSV:s norm, max 1140 kr.

Från      Till

Antal km Bilens reg. nr.

Ange bankens namn, clearingnummer och alla siffror i kontonumret

Plusgiro- eller Bankgironummer

JAG TOG MIG FRAM PÅ ANNAT SÄTT
Ersättning för taxiresa eller resa med egen bil kan inte kombineras 
med ersättning för resans pris enligt ovan.

Taxi: Ersättning för taxiutlägg. Utbetalning kan ske kontant eller 
i form av ett värdebevis. 

Bifoga datorutskrivet taxameterkvitto i original.
Handskrivna taxikvitton eller kontokortskvitton godkänns ej.

Från Till

     Värdebevis enligt bifogat taxameterkvitto, max 1140 kr.

     Kontant ersättning komplettera med kontouppgifter nedan, 
   max 1140 kr.

Försenad resa 20-39 minuter
50 procent av resans pris, minst 25 kr vid val av värdebevis* 

Försenad resa 40-59 minuter
75 procent av resans pris, minst 25 kr vid val av värdebevis* 

Försenad resa 60 minuter eller mer
100 procent av resans pris, minst 25 kr vid val av värdebevis* 

KONTANT UTBETALNING
Insättning på ditt konto. Fyll i kontouppgifter nedan.

VÄRDEBEVISUTBETALNING
Värdebeviset används för köp av våra färdbevis. 

UPPGIFTER FÖR KONTANT UTBETALNING

* Vi lägger på ytterligare 20 procent på ersättningsbeloppet 
vid val av värdebevis



Hallands-
trafiken

FRANKERAS EJ

BETALAR PORTOT

Hallandstrafiken
Svarspost 300 058 900
311 20 Falkenberg


KLiPP uT OcH KLiSTRA På KuvERTET
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