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Galler som biljett eller kvitto pa erlagd avgift endast me^ftecknet^fV-utskrivet
Fardbiljett: Biljetten skall visas upp utan anmodan vid biljettkontroll. Vid resa pa
rabatterad biljett maste i allmanhet behorigheten till rabatten kunna styrkas. Till

manga tag erfordras platsbiljett eller sarskild tillaggsbiljett.
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Delvis anvand biljett maste patecknas av konduktoren eller stationspersonalen
dar resan har avbrutits om aterbetalning skall ske pa annat saljstalle.
Ytterligare information om biljettens giltighet, prisberakning samt regler for "Roda
avgangar" och ovriga rabatter lamnas av stationer, resebyraer och i SJ Tagtidtabeller.
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Tagplus: Se information pa biljettfickan som medfoljer Tagplusbiljetten.
Sov-, ligg- och sittplats halls reserverad infill 15 minuter efter tagets avgang

:

fran angiven pastigningsstation.

Tagplats ger ratt till ledig sittplats i man av tillgang. Resande med biljett till
viss plats har foretrade till platsen.
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Galler som biljett eller kvitto pa erlagd avgift ei.Jast med tecknet-^jp-utskrivet.
Fardbiljett: Biljetten skall visas upp utan anmodan vid biljettkontroll. Vid resa pa
rabatterad biljett maste i allmanhet behorigheten till rabatten kunna styrkas. Till
manga tag erfordras platsbiljett eller sarskild tillaggsbiljett.
Delvis anvand biljett maste patecknas av konduktoren eller stationspersonalen
dar resan har avbrutits om aterbetalning skall ske pa annat saljstalle.
Ytterligare information om biljettens giltighet, prisberakning samt regler for "Roda
avgangar" och ovriga rabatter lamnas av stationer, resebyraer och i SJ Tagtidtabeller.
Tagplus: Se information pa biljettfickan som medfoljer Tagplusbiljetten.
Sov-, ligg- och sittplats halls reserverad infill 15 minuter efter tagets avgang
fran angiven pastigningsstation.
Tagplats ger ratt till ledig sittplats i man av tillgang. Resande med biljett till
viss plats har foretrade till platsen.
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