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Produktinformation
Årskortet

Företag och organisationer kan köpa Årskort
som ett personalerbjudande till sina anställda.

Årskortet
Årskortet är ett årskort som följer samma
regler och villkor som gäller för Blekingetrafikens
periodkort. Årskortet har följande egenskaper:
• Resekortet är opersonligt och gäller för ett
obegränsat antal resor med buss och
tåg inom Blekinge län under 365 dagar
i följd inom den/de zoner som har valts.
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• Två barn under 7 år kan gratis följa med
resenär med Årskortet.
• Företaget betalar för 8,5 månadsperioder,
men får 12 månaders giltighet.
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Försäljning
Årskortet köps och återladdas genom
fakturering från Blekingetrafiken som för
företagsärenden nås via e-post,
foretag@blekingetrafiken.se. Ange namn och
organisationsnummer, antal kort och zoner,
samt leverans- och fakturaadress.
För frågor och support, kontakta oss via e-post
eller ring 0455-569 00.

Årskortet

Inkl. moms

Exkl. moms

1 zon
2 zoner
3-4 zoner
5-8 zoner (län)
5-8 zoner (län) 1:a klass

3 899 kr
5 599 kr
7 299 kr
8 999 kr
12 649 kr

3 678 kr
5 282 kr
6 886 kr
8 490 kr
11 933 kr

*Ett Resekort kostar 20 kr vid nyköp.

Förlustgaranti och återlösen
Förlustanmälan av Årskortet görs genom e-post
till foretag@blekingetrafiken.se. Ange
företagsnamn, organisationsnummer och kortnumret som står på baksidan av kortet så kommer
det förlorade kortet spärras omgående och ett
ersättande Resekort skickas till den leveransadress ni angett vid beställning.
Blekingetrafiken ersätter inte eventuella kostnader
för annan färdhandling under tiden från att
förlustanmälan gjorts och fram till att ersättningskort levererats. Blekingetrafiken ersätter inte heller
kostnader eller skada som eventuellt uppkommer
till följd av förlusten.
Förlustgarantin gäller inte om Blekingetrafiken
spärrat Resekortet sedan tidigare, till exempel
om betalning uteblivit.
Om man på grund av ändrade arbetsförhållanden
inte kan använda Årskortet kan kortet
återlämnas. Återbetalning sker mot en avgift på

50 kr/kort. Kort som ej är aktiverade återbetalas
till 100 % och återbetalning av aktiverat kort sker
enligt tabellen nedan:

Återbetalningsmodell
1 månad
2 månader
3 månader
4 månader
5 månader

91 %
83 %
75 %
66 %
58 %

6 månader
7 månader
8 månader
9 månader

50 %
41 %
33 %
25 %

Byte av zoner eller byte till dyrare kort kan göras.
Om perioden är aktiverad sker bytet mot en avgift om 50 kr/kort. Är perioden inte aktiverad tas
ingen avgift ut. En period avser 365 dagar.
Om Årskortet återlämnas eller lämnas in för byte
mellan månadsskiftena räknas tillgodohavandet från kommande månadsskifte. Efter 9
månaders användning medges ingen återbetalning.
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Zonkarta över Blekinge
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Zonsystemet
Varje kommun i Blekinge består av två zoner, på denna karta illustrerat som ljusare och
mörkare färger. Biljettpriset bygger på hur många zoner du passerar under resan, inklusive
start- och målzon. Reser du till exempel mellan Karlskrona tätort och Ronneby tätort är det
fyra zoner som gäller. På samma sätt kan du resa mellan exempelvis Bräkne-Hoby och Åryd
med en 2-zonsbiljett.
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