Rejsekort Erhverv
Ege Division har investeret i 2 Rejsekort Erhverv, da det ikke længere er muligt at købe
grupperejser.
Kortene kan lånes af alle grupper i Ege Division.

Hvordan låner du kortene?
Man henvender sig til divisionskasserer Søren Larsen via mail dk@egedivision.dk senest 1
uge før kortene skal bruges.
Opgiv følgende information:
• Gruppens navn
• Dit navn & mailadresse
• telefonnummer
• låneperiode
• kontaktperson til afregning (navn & mailadresse)
• antal rejsende
Du kan beregne antal rejsende på denne side:
https://www.rejseplanen.dk/bin/query.exe/mn?L=vs_rkfc&groupCalculator=yes&
Herunder vises et eksempel hvor forskellige personer skal rejse samtidig (4 voksne, 8 børn
12-15 år, 6 børn 0-11 år).

Vær opmærksom på, at taksterne for rejser kan ændres. Hvis du fremsøger en pris for en rejse, der ikke skal foretages
samme dag, kan der derfor være forskel på den fremsøgte pris og den faktiske pris for rejsen, hvis taksterne er blevet
ændret i den mellemliggende periode.

Generelt gælder der disse regler:
•
•
•
•
•
•

En voksen kan have to børn under 12 år med gratis.
Et betalende barn under 16 år kan have et barn under 12 år gratis med.
Husk, at gratis medrejsende børn IKKE skal checkes ind.
To betalende børn kan rejse sammen som en voksen.
Der kan checkes op til 29 personer ind pr rejsekort.
Kortet er dækket af en automatisk Tank-op-aftale. Du behøver derfor ikke tænke på om
der er dækning på kortet, når rejsen påbegyndes.

Du vil efterfølgende blive kontaktet for aftale om afhentning af kort(ene) hos Søren. Ved
afhentningen får du også en vejledning i hvordan du anvender kortene ved tog og bus.
Bemærk: Kortene kan kun afhentes personligt. De sendes ikke med post!

Aflevering
Du skal aflevere kort(ene) umiddelbart efter brugen, da andre kan have brug for dem.
Aflevering sker på Sørens adresse, ved personlig henvendelse.

Afregning
Rejsekort erhverv udsender opgørelse 1 gang pr. måned. Søren fremsender afregning så
snart opgørelsen er modtaget. Afregning for brug skal ske inden for 14 dage efter afregningen
er modtaget.
Et eksempel på afregning:
Dato

Afgang Ankomst

Fra

Til

Voksne

Børn

Pris

8. juli

17:32

18:11

København H St. (tog)

Roskilde St. (tog)

6

1

249,60

30. juni

8:35

9:20

Roskilde St. (tog)

København H St. (tog)

8

0

307,20

Hvis du mister kortet
Ring 7011 3333 og oplys kortnummer (står på kortet, så du bør notere det INDEN du tager det
i brug).
Bemærk at rejsekortet kan anvendes af andre personer indtil det er spærret, så det er vigtigt
at du gør det hurtigst muligt!

Andre problemer
Kontakt Søren på tlf. 2333 7162 (brug IKKE hemmeligt nummer!)
Hvis der ikke svares på nummeret, så læg besked på mobilsvar eller dk@egedivision.dk

GOD REJSE

