
Ansökan om resekort för veteraner

Den sökandes personuppgifter

Efternamn Förnamn

Person
beteckning Telefonnummer

Epostadress

Gatuadress

Postnummer Postanstalt

Jag godkänner användningsvillkoren för resekortet och Fölis resevillkor samt förbinder mig att följa dem.

Datum Underskrift

Resevillkoren hittar du på foli.fi och på Fölis serviceställen. Jag förbinder mig att bestyrka min identitet 
vid behov.

Kundtjänsten fyller i

Resekortets nummer

Datum då resekortet har utlovas till kunden:

Kundtjänstens försäljarnummer

Användningsvillkoren för resekortet finns på blankettens andra sida. 
Fölis allmänna resevillkor finns på foli.fi

Åbo stad
Stadsmiljösektorn
Regional kollektivtrafik
PB 355
20101 Åbo

Serviceställen:
Salutorgets Monitori, Åbo
Samservicekontoret Monitori, Skanssi
Servicestället, S:t Karins
Servicestället, Pikis

Stadens serviceställe, Reso 
Servicestället i stadshuset, Nådendal
Servicestället, Lundo 
Huvudbiblioteket i Rusko, Rusko

joukkoliikenne@turku.fi
www.foli.fi
www.turku.fi/sv

mailto:joukkoliikenne%40turku.fi?subject=
https://www.foli.fi/
https://www.turku.fi/


Användningsvillkor

• Kortet kan köpas från Fölis serviceställen.

• En avgift tas ut för det första kortet. Om kunden tappar bort kortet får han 
eller hon omedelbart ett nytt kort genom att betala för ett nytt första kort 
samt behandlingsavgiften.

• Kortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. 

• Missbruk av kortet leder till att kortet spärras och till minst ett års använd
ningsförbud. Ett borttaget kort kan lösas in från Salutorgets Monitori mot en 
behandlingsavgift efter att användningsförbudet har upphört. 

Grunder för beviljande

Enligt kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregions beslut 11.6.2014 § 132, 
beviljas Fölis frikort till finska frontveteraner, minröjarveteraner och personer 
som har arbetat med sjukvård vid försvarsmaktens vårdplatser 1939–1945. 
Personer som beviljas frikort ska vara skrivna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, 
Lundo eller Rusko. 
Rätten till kortet ska bevisas på något av följande sätt:

• Frontveteraner 
 •	 Stämpel på särskilt kort 
 •		 Särskilda kort: 
  –  Vitt kort (frontsoldat) 
  – Gult kort (fronttecken) 
  – Blått kort (kvinnor/fronttjänstetecken) 
 	•		FPAkort med fotografi och bokstaven R

• Minröjarveteraner 
 •Miinanraivaajakilta ry:s namnlista 

• Personer som har arbetat med sjukvård vid försvarsmaktens vårdplatser 
under åren 1939-1945 
 • Intyg från krigsarkivet om krigstida tjänst vid försvarsmaktens vårdplats 
(utfärdat 1998 eller senare)

Åbo stad
Stadsmiljösektorn
Regional kollektivtrafik
PB 355
20101 Åbo

Serviceställen:
Salutorgets Monitori, Åbo
Samservicekontoret Monitori, Skanssi
Servicestället, S:t Karins
Servicestället, Pikis

Stadens serviceställe, Reso 
Servicestället i stadshuset, Nådendal
Servicestället, Lundo 
Huvudbiblioteket i Rusko, Rusko

joukkoliikenne@turku.fi
www.foli.fi
www.turku.fi/sv

mailto:joukkoliikenne%40turku.fi?subject=
https://www.foli.fi/
https://www.turku.fi/

	Efternamn: 
	Förnamn: 
	Personbeteckning: 
	Telefonnummer: 
	E-postadress: 
	Gatuadress: 
	Postnummer: 
	Postanstalt: 
	Underskrift: 
	Resekortets nummer: 
	Datum: 
	Datum då resekortet har utlovas till kunden: 
	Kundtjänstens försäljarnummer: 
	Kryssruta 1: Off
	Kundtjänsten fyller i: 
	Töm blanketten: 
	Skriv ut blanketten: 
	Användningsvillkor: 


