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DSB Børneguide
For børn mellem 4-15 år inkl.
Jeg bekræfter

• at barnet ikke lider af nogen form for fysisk/
psykisk handicap eller andet, der kræver
særlig hensyntagen
• at barnet er i besiddelse af billet og
pladsbillet til Børneguide
Underskriveren heraf vil drage omsorg for,
at nedennævnte barn ledsages til/ fra toget.
Herunder, at anførte modtager af barnet
har givet tilsagn om, at sikre, at barnet
bliver hentet og at der bliver kvitteret for
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Jeg er indforstået med at holde DSB skadesløs
for alle udgifter, der ligger uden for det, der
sædvanligvis ydes passagerer på samme rejse.
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Rabatbilletter/kort gælder ikke til rejse med
DSB Børneguide.
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modtagelsen på denne blanket, når barnet
ankommer til bestemmelsesstationen.

• at barnet er mellem 4-15 år (inkl.)

For barnets rejse gælder de sædvanlige
regler om DSBs ansvar og forpligtelser. DSB
Børneguide berettiger ikke til krav, der går
herudover, medmindre forholdet skyldes
manglende opsyn med barnet fra DSBs side.
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For barnets rejse gælder de sædvanlige
regler om DSBs ansvar og forpligtelser. DSB
Børneguide berettiger ikke til krav, der går
herudover, medmindre forholdet skyldes
manglende opsyn med barnet fra DSBs side.
Jeg er indforstået med at holde DSB skadesløs
for alle udgifter, der ligger uden for det, der
sædvanligvis ydes passagerer på samme rejse.
Rabatbilletter/kort gælder ikke til rejse med
DSB Børneguide.
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