
Information om att ta fram 

kvitto vid resa med 

kollektivtrafiken

Resa med kontoladdning

Resa med periodkort

Resa med ToGo



Resa med kontoladdning eller 

periodkort
Denna information finns i din köp- och resehistorik. Resor med kontoladdning benämns 

Check-In eller Check-Ut. Resor med periodkort benämns Resa. Färdväg från – till ska 

anges på blanketten Reseräkning eller Resejournal för tjänsteresor med privata kort.  

Aktivitet Biljettyp Värde
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2019-02-12

Köp
Periodbiljett Regionen runt 30 dagar 

Vuxen
+ 1 765 kr

2019-02-07

Check-ut Kontoladdning

2019-02-07

Check-Ut Återfört 

värde
Kontoladdning + 41 kr

2019-02-07

Check-in Kontoladdning - 69 kr

2019-02-07

Check-ut Kontoladdning



Resa med kontoladdning

• När Västtrafikkortet är registrerat på Västtrafiks webbsida finns 

resorna samlade i köp- och resehistoriken (se föregående bild) . 

Färdväg från – till ska anges på blanketten Reseräkning eller 

Resejournal för tjänsteresor med privata kort. Be personalen om 

kvitto för resan eller bifoga köp-och resehistoriken

• Resans pris går att få via reseplaneraren. Sök fram resan och tryck 

på Pris. Om det inte visas något pris beror det på att du inte kan 

resa med kontoladdning på den sträckan. Detta gäller främst 

tågresor som inte går med Västtågen.
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Resa med periodkort
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• Ett skattepliktigt förmånsvärde tillkommer när ett privat kort 

används i tjänsten och ersättning betalas ut. 

• Privata periodkort som används vid enstaka tjänsteresor kan 

ersättas med motsvarande resans kontantpris. Se pris i 

reseplaneraren. Originalkvitto på köpet av periodkort ska bifogas.

• Färdväg från – till ska anges på blanketten Reseräkning eller 

Resejournal för tjänsteresor med privata kort.  
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Västtrafik To Go – biljett i mobilen
Köp biljett var du vill och när du vill med appen Västtrafik To Go. Du kan köpa enkelbiljetter, periodbiljetter och dygnsbiljetter 

och resa i hela Västra Götaland. 

Kom igång direkt, du behöver inte registrera dig för att köpa biljett i appen.

Ladda ned på Google Play eller hämta i App Store.

Enkelbiljetter
•Smidigt för dig som reser då och då

•Du ser hur många minuter det är kvar på biljetten

•Rabatt när du köper biljett ofta

Dygnsbiljetter
•Passar dig som ska resa mycket under kort tid

•Du ser hur många timmar det är kvar på biljetten

Periodbiljetter
•Du ser hur många dagar det är kvar på biljetten

•Du får påminnelse när det börjar bli dags att köpa ny biljett

•Möjlighet att spärra biljetten om du förlorar telefonen

Betala säkert med kontokort eller Swish



Köp biljett i appen
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Skicka kvitto med e-post
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• Skriv in e-postadressen

• Kvittot skickas som e-post
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Från: info@vasttrafik.se <info@vasttrafik.se> 
Skickat: den 30 april 2019 10:20
Till: namn@epost
Ämne: Betalningsbekräftelse - Västtrafik To Go


