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Sådan udfyldes bestilling til Rejsekort 
 

Information om virksomheden 

CVR-nummer *: 31119103 

EAN-nummer:  Find jeres EAN nummer i oversigten  

Virksomhedsnavn / Institutionsnavn *:  Aarhus Universitet 

Afdeling *:  

Att. Person *:  Navn på person som er ansvarlig for aftalen 

Gade og husnummer *: 

Stednavn: 

Postnummer *: 

By *: 

Virksomhedens hoved tlf. nr. *:  telefon nr. til kontaktpersonen som er ansvarlig for 
afdelingens rejsekort 

Virksomhedens hoved e-mail *:  e-mail til kontaktpersonen som er ansvarlig for afdelingens 
rejsekort 

Gentag virksomhedens e-mail *:  e-mail til kontaktpersonen som er ansvarlig for afdelingens 
rejsekort 

Hjemmeside: 

Hvilke funktioner udøver virksomheden *:  Undervisning og forskning 

Virksomhedstype *:  Offentlig institution eller offentligt selskab  
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Kontaktinformationer 

Kontaktperson 

Fornavn *:  kontaktpersonen for afdelingens rejsekort 

Efternavn *:  kontaktpersonen for afdelingens rejsekort 

Stillingsbetegnelse *: 

Telefon *:  kontaktpersonen for afdelingens rejsekort 

E-mail *:  kontaktpersonen for afdelingens rejsekort 

Gentag E-mail *:  kontaktpersonen for afdelingens rejsekort 

 

Rejsehistorik 

E-mail til modtagelse af rejsehistorik *:  kontaktpersonen for afdelingens rejsekort 

Gentag E-mail til modtagelse af rejsehistorik *:  kontaktpersonen for afdelingens rejsekort 

 

Fuldmagt 

Fuldmagtsgiver navn *:  budget ansvarlig (oftest institutleder) 

Fuldmagtsgivers stilling *: 

Økonomiafdeling e-mail: 

Gentag økonomiafdeling e-mail: 

Økonomiafdeling telefon: 
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Faktureringsinformationer 

EAN 

EAN-nr. *:  Find jeres EAN nummer i oversigten  

Ordrenummer: 

Kontering: 

 

Konto til refusion af spærrede rejsekort m.m. 

Reg-nr. *:  0216 

Konto-nr. *:  4069053238 
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Forventet forbrug 

Forventet årligt forbrug i alt i DKK *:  Det beløb som opgives er ikke noget man hæfter for 

Forventet antal rejsekort erhverv *:  Bemærk at leveringstiden for er på 3-4 uger. Det er muligt at 
bestille et større antal kort, og kun bede om levering af et 
mindre antal. Derved er kortene produceret, og levering af 
efterfølgende kort fra ”depotet” vil kunne ske inden for et 
par dage. Man betaler kun for det antal kort man får leveret. 
Det vil sige, at der betales ikke for ”depot-kortene”. 

Antal medarbejder i virksomheden *:  Det skal bare være et cirka tal. 

Begrundelse for antal ønskede rejsekort: 
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Godkendelsesside 

Accept af samtykke om behandling af persondata*: √ 

Afsend ansøgning 

 

 


