
Res först och 
betala sedan

Med Reskort kan du och din familj enkelt resa kollektivt 
i Norrland. Kortet kan du använda på bussen och tåget. 
Dina resor fakturerar vi i efterhand, vilket gör att du aldrig 
behöver ligga ute med pengar utan betalar endast för de 
resor ni gjort under perioden. Dina bussresor blir dess
utom 10% billigare än om du köper enkelresor ombord.  

Reskortet kan användas på Länstrafikens bussar i Väster
botten, på stadsbussarna i Umeå och på Norrtåg. Du kan 
också använda det på bussar i Västernorrland, Norrbotten 
och region Jämtland/Härjedalen.

Ansökan om Reskort för resor  
med buss och tåg i Norrland.

Undertecknad har tagit del av och accepterat  
villkor och bestämmelser för Reskort.

Förnamn, efternamn

Personnummer

Gatuadress

Postnr, ort Telefonnummer

Önskat antal kort

Ort, datum Namnteckning

Namnförtydligande

I och med att jag ansöker om kort godkänner jag också att 

Länstrafiken gör en kreditprövning

Klipp här

RESKORT

Med Reskort blir det enklare och billigare 
för hela familjen att resa kollektivt.  
Res hur ofta ni vill, med buss eller  
tåg, och betala i efterhand. 

Kontakt: tel 0950-239 00 | brev@ltac.se | www.tabussen.nu 



Klipp här

Kontobestämmelser för ReskortDet här gäller för Reskortet

1. Parter
Kontoinnehavaren är den som sökt om och beviljats konto och till 
vilka kort utfärdats. Kreditgivare är Länstrafiken i Västerbotten AB.

2.Föreskrifter för kortet
Kreditupplysning kommer att inhämtas. Ändring av adress eller 
andra personuppgifter ska omedelbart anmälas till Länstrafiken. 

3.Inköp med kortet
Resekortet är ett kreditkort och gäller för köp av enkelbiljetter 
hos Länstrafiken i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland/Härjeda-
len, Din Tur i Västernorrland, Norrtåg och stadsbussarna i Umeå. 
Dina resor med bussen blir dessutom 10% billigare än om du 
köper enkelbiljetter ombord. På tåget betalar du Norrtågs taxa. 

4 Betalningsansvarig
Kontoinnehavaren är betalningsansvarig för kontoskulden för 
samtliga, enligt denna beställning, utfärdade kontokort.

5. Betalningsvillkor
Länstrafiken fakturerar gjorda inköp med Reskorten en gång 
per månad. Betalningen ska vara Länstrafiken tillhanda senast 
på i fakturan angivet förfallodatum. Vid försenad betalning utgår 
dröjsmålsränta efter den räntesats och enligt de grunder som vid 
varje tid tillämpas av Länstrafiken.

6. Förlustanmälan
Förlust av kort ska omedelbart anmälas till Länstrafiken för  
spärrning på tel 0950-239 00.

Skickas till:  
Länstrafiken i Västerbotten AB,  
Box 134, 921 23 Lycksele

Skaffa konto 
Börja med att skaffa ett konto hos oss. 
Fyll i ansökan och skicka in.

Ett eller flera kort
Välj om du vill koppla ett eller flera 
kort till samma konto. I en familj kan 
det underlätta med var sitt kort.

Resor med buss
När det är dags att resa är det bara 
att gå ombord på bussen. Du får då 
en biljett som  du ska behålla under 
hela resan. Om ni är flera som åker 
samtidigt, tänk på att tala om för 
föraren hur många vuxna, seniorer, 
ungdomar eller barn ni är. Håll upp 
kortet vid kortläsaren så får du ett 
kvitto som du kan använda när du 
vill kontrollera Reskortet. Priset du 
betalar är 10% lägre än om du köper 
en enkelbiljett ombord. 

Resor med tåg
Ombord på tåget betalar du din  
biljett med Reskortet. Priset är  
detsamma som för enkelbiljett.

Faktura varje månad
Varje månad får du en faktura på de 
resor ni gjort. På fakturan finns resor-
na för varje kort specificerade. 

Dubbel vinst 
Fördelen med ett kort i handen är att 
det blir lättare att välja kollektivtra-
fiken än den egna bilen. Något som 
både du och miljön tjänar på. För 
varje kort tar vi ut en engångsavgift 
på 25 kr som du betalar i samband 
med din första faktura.

Hela Norrland på en dag
Länstrafiken i Västerbotten,  Norr- 
botten och region Jämtland/Härje-
dalen, Din Tur i Västernorrland och 
Norrtåg har samordnat tidtabellerna. 
Det gör att du från Västerbotten kan 
nå de allra flesta orter i Norrland på 
en dag. 

Välkommen ombord!


