
 

Inlösen av kontoladdningskort. Var vänlig texta tydligt! 

Namn: Personnummer: 

Adress:  

Postadress: 

Telefon:  

E-post: 

Datum:  

Vid val av värdekod eller värdecheck återbetalas saldo och pant. Belopp reduceras om aktuellt saldo är negativt. 
Vid val av insättning på bankkonto återbetalas endast pant. 

Kortnummer:  

Jag vill ha min ersättning i form av: 

Värdekod att använda i appen Västtrafk To Go 

Värdecheck för betalning vid inköp av biljett i någon Västtrafkbutik eller hos ombud 

Insättning på bankkkonto 

(Utbetalning sker via Swedbanks utbetalningssystem (SUS) till svenska bankkonton) 

Insättning på utländskt bankkonto 

Bank:  

IBAN nummer: 

Swift/BIC-kod:  

Jag informeras om och samtycker till att mina personuppgifter som jag lämnar till Västtrafk när jag löser  
in mitt Västtrafkkort får sparas och användas av Västtrafk för att hantera och administrera min inlösen- 
anmälan, återbetala saldo och/eller pant och föra statistik i syfte att utveckla Västtrafks tjänster och 
därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt. 
Eftersom Västtrafk lyder under ofentlighetsprincipen sparas dina personuppgifter i enlighet med  
de gallringsbeslut som gäller för Västtrafk. 
Mer information om Västtrafks behandling av personuppgifter och dina rättigheter i övrigt hittar du 
i Västtrafks integritetspolicy som fnns på Västtrafks hemsida, www.vasttrafk.se 

Datum: 

Underskrift: 

Ifylld blankett skickas till:  
Västtrafik AB  
Svarspost 204 675 08  
401 10 Göteborg 

Västtrafik betalar portot. 

Glöm inte att 
skicka med ditt  
Västtrafkkort! 
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