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KUNDE

(Maskinaflæses, ét tegn pr. felt)

* Fornavn(e)
* Efternavn

* CPR-nummer

-

VÆLG REJSEKORT

(Kun ét kryds)

OBS Fortrydelsesretten i Forbrugeraftaleloven gælder ikke ved køb af Rejsekort

REJSEKORT PERSONLIG (50 KR.)

REJSEKORT FLEX (50 KR.)

Kortet kan KUN benyttes af dig

Kortet kan også benyttes af andre

Vælg kundetype
Barn

Vælg kundetype
(0-15 år inkl.)

Barn

Voksen

(0-15 år inkl.)

Voksen

Ung

Pensionist

(16-25 år inkl., indehaver af et Ungdomskort
eller indskrevet på en SU-berettiget
uddannelse)

Hund



Cykel

Du kan blive afkrævet dokumentation for
kundetypen, når du rejser

Modtager du førtids- eller seniorpension
(gælder også hvis du kun modtager en brøkpension),

skal du vise en kopi af din seneste
pensionsmeddelelse, udbetalingsbrev eller
udbetalingsmeddelelse. (Maks. 1 år gammel)
Handicap

Du skal vedlægge en kopi af enten:


Ledsagekort Danmark, medlemskort til
Dansk Blindesamfund eller Kort fra
Synscenter Refsnæs

PRIS OG TANK OP




Jeg betaler 50 kr. i kortpris for mit rejsekort.
Jeg betaler mindst 100 kr. ved køb, som bliver sat ind på
mit rejsekort, til at rejse for.
Hvis jeg vælger at få mit rejsekort tilsendt, sker betalingen
efterfølgende via faktura.





Jeg kan tanke mit rejsekort op på Selvbetjeningen på
www.rejsekort.dk, via rejsekortautomater og i rejsekort
salgssted.
Jeg kan senere oprette en tank-op-aftale på
Selvbetjeningen på www.rejsekort.dk

SÆRAFTALER OM VÆRGEFORHOLD
For kortbestilling til børn
Jeg er indforstået med, at det bestilte rejsekort udleveres/sendes til kortindehaver, ligesom jeg er indforstået med at hæfte for
beløb indsat på kortet i forbindelse med kortbestilling. Jeg er endvidere indforstået med, at beløbet opkræves ved fremsendelse af
faktura til min adresse, og jeg hæfter for betaling af fakturaen.
21. december 2020

SAMTYKKE OG UNDERSKRIFT
Med min underskrift


Erklærer jeg på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte, og jeg accepterer den gældende version af Rejsekort kortbestemmelser.

For handicappede
Jeg giver mit samtykke til, at Rejsekort & Rejseplan A/S og de tilsluttede trafikselskaber og disses datterselskaber behandler,
herunder indsamler, registrerer, opbevarer og udveksler oplysningen om, at jeg er berettiget til rabatordningen for handicappede,
herunder en kopi af den dokumentation, som jeg har forevist for at opnå adgang til rabatordningen. Behandlingen af mine
personoplysninger omkring handicap er nødvendig for, at Rejsekort & Rejseplan A/S kan give mig rabat.
Listen over tilsluttede trafikselskaber og disses datterselskaber findes på rejsekort.dk.

Dato

Underskrift

Underskrift af værge

ved personligt fremmøde og over 15 år

ved indsendelse og kortindehaver under 18 år
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INDSENDELSE AF SKEMA

(Husk at vedlægge kopi af ID og evt. foto.)

Huskeliste:
Ny kunde: Udfyld og medsend skema R100
Ønsker du et rejsekort med kundetypen pensionist, og er du førtidspensionist,
vedlæg kopi af gyldig dokumentation for at du modtager førtidspension (max 1 år
gammel)

Ønsker du et rejsekort med kundetypen handicap, vedlæg kopi af enten
Ledsagekort Danmark, medlemskort til Dansk Blindesamfund eller Kort fra
synscenter Refsnæs

Underskrift
Evt. foto



Foto skal være:



Vellignende, taget forfra og egnet til
at scanne
Format: Bredde 35 mm. x Højde 45
mm

ANDEN LEVERINGSADRESSE I DANMARK
Bor du i udlandet, eller ønsker du dit rejsekort leveret til en anden dansk adresse end din bopæl kan du skrive adressen her:
* C/O (Navn)
* Adresse
* Postnr.

* By

UDFYLDES AF PERSONALET
Kundenr.:

Kortnr.:

3 0 8 4 3 0 -

-

-

Jeg erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte.
Jeg har set dokumentation for at kunden kan rejse på rabatordning for enten førtidspensionister eller handicappede

Navn på salgssted

Dato og medarbejders underskrift

Initialer

-

21. december 2020

