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Välkommen företagskund! 
Tack för att du väljer att bli företagskund hos oss. Nedan följer våra avtalsvillkor kring ert nya 

företagskort. 

Parter 

Kontoinnehavaren är den eller de som sökt om och beviljats konto och till vilka kort utfärdats. 

Kreditgivare är Länstrafiken i Västerbotten AB. Vill kontoinnehavaren lägga till eller ta bort 

användare av företagskortet ska denna ändring göras via mejl till ekonomi@tabussen.nu 

Föreskrifter för kortet 

Ändring av namn, adress, eventuella referenser och andra kontaktuppgifter ska omedelbart meddelas 

till Länstrafiken på ekonomi@tabussen.nu 

Nytt företagskort utfärdas av Länstrafiken och det gamla företagskortet med felaktiga uppgifter ska 

klippas sönder och kasseras.  

Inköp med kortet 

Företagskortet är ett kreditkort och gäller för köp av enkelbiljetter hos Länstrafiken i Västerbotten, 

Norrbotten, Jämtland/Härjedalen, Din Tur i Västernorrland, Norrtåg samt flygbuss och stadstrafik i 

Umeå och Skellefteå.  

Betalningsansvarig 

Firmatecknaren är betalningsansvarig för kontoskulden för samtliga, enligt denna beställning 

utfärdade företagskort samt extra beställningar. Vid utebliven betalning skickas två påminnelser till 

kunden. Om betalning fortfarande uteblir skickas ärendet till inkasso och företagskortet kan därefter 

spärras.  

Betalningsvillkor 

Länstrafiken fakturerar gjorda inköp med företagskorten en gång per månad utan fakturaavgifter. 

Betalningen ska vara Länstrafiken tillhanda på förfallodagen som är angiven på fakturan. 

Vid utebliven betalning skickas två påminnelser till kunden. Om betalning fortfarande uteblir skickas 

ärendet till inkasso och företagskortet kan därefter spärras. 

Förlustanmälan 

Länstrafiken ansvarar för kortet till dess att kund mottagit det. I samband med att kortet skickas iväg 

till kund skickas även ett bekräftelsemejl att kortet är på väg under förutsättning att mejladress finns 

angivet i ansökan. Om kund inte mottagit kortet inom 5 arbetsdagar från bekräftelsemejlets datum 

måste dem återkoppla till Länstrafiken via mejl ekonomi@tabussen.nu, kortet kommer då spärras och 

ett nytt skickas. Från dag 5 är det kunden som är ansvarig för kortet. 

Kortet är en värdehandling och eftersom det inte finns någon personlig kod kopplat till kortet, 

kan kortet missbrukas om det kommer i orätta händer. Förlust av företagskort ska anmälas till 

ekonomi@tabussen.nu så snart som möjligt. 

Med vänliga hälsingar 

Länstrafiken i Västerbotten AB 
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