
If lg.  Den nye persondat aforordning vi l  en genf remsendelse af  en kvit t ering l igge 

indenfor indsigt  af  personoplysninger.

Derfor skal vi henvise t i l  at  du/ I kont akt er os pr.  mail  med bil ledlegit imat ion,  t l f .  nr. ,  

adresse og andre informat ioner t i l  at  kunne f inde t uren.  

Det  kræver bi l ledlegit imat ion,  da der informeres om kørselshist orik og anden følsom 

dat a,  som vi skal beskyt t e for vores kunder.  

Derfor er det  nødvendigt ,  at  du udfylder nedenst ående skema og sender t i l  

t axa@t axa.dk vedhæf t et  bi l ledlegit imat ion i form af  pas el ler kørekort  samt  

sygesikringsbevis.  

Hvis du har bet al t  med kredit kort  bedes du udfylde de sidst e f ire cif re i  dit  kort nummer.  

Genf remsendelse af  kvit t ering
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Nedenst ående fel t er udfyldes af  kunden

Fornavn

Ef t ernavn

Kundes adresse

Kundes t elefonnummer

Sidst e 4 cif re i kort nummer

Dat o for kørt  t ur

Tidspunkt  for kørt  t ur

Vej navn for t urst art

Vej nummer for t urst art

Post nummer for t urst art

Vej navn for slut adresse

Vej nummer for slut adresse

Post nummer for slut adresse
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