
Resevillkor SJ Charter 
Allmänheten är skyldig att följa bestämmelserna i järnvägstrafiklagen, i normalvillkoren i järnvägstrafik 
och i särskilt utfärdade föreskrifter. Detsamma gäller beträffande järnvägspersonalens tillsägelser i 
tjänsten. Den som inte rättar sig efter detta riskerar att bli avvisad. 
Den resande är skyldig visa upp biljett för hela färdsträckan, utan anmodan vid första biljettkontrollen i 
tåg. 
Föremål som lätt kan antändas eller som på annat sätt kan vålla skada eller obehag får inte tas med i 
personvagnar. 
Den som har med sig spritdrycker, vin eller öl (förutom lättöl) får inte dricka dessa på tåg eller 
stationer. Radioapparater, bandspelare, musikinstrument, mobiltelefoner o dyl får inte användas på ett 
sådant sätt att de medresande störs eller besväras. 

Säkerhetsföreskrifter 
När ett tåg är i rörelse får man inte stiga på eller av tåget och inte heller öppna vagnsdörrarna. Man får 
stiga av eller på bara när tåget står vid plattform. 
Utan spårinnehavarens eller trafikutövarens tillstånd får inte någon beträda spårområdet för järnväg 
utom på platser där det av skyltar, utjämning av höjdskillnader mellan spåren och markplanet, 
gångfållor eller andra anordningar klart framgår att allmänheten har tillträde. 
När bommarna fälls, är fällda eller reses, varningsklocka ringer, stoppsignal visas eller tåg närmar sig 
får spårövergång ej beträdas. 

Andra bestämmelser 
Biljett skall bevaras under hela resan. Den som färdas på tåg utan att ha biljett och som inte självmant 
anmäler detta till biljettgranskaren, skall erlägga enkel biljettavgift för resan, tillägg för köp på tåg 50 
kronor samt 800 kronor i kontrollavgift. 
För den järnvägstrafik som SJ bedriver som entreprenör för annat trafikföretag gäller särskilda 
bestämmelser.
På våra tåg har vi 18 års gräns eller äldre i baren, om inte annat anges. 
Om någon gäst mot all förmodan uppför sig på ett sätt som gör honom/henne till en fara för sig själv 
eller omgivningen kommer vi i första hand att låta våra ordningsvakter att på ett milt men bestämt sätt 
försöka tala personen till rätta. Om detta inte hjälper har vi möjlighet att sätta av personen i närmaste 
stad och låta polisen ta över. 
Vi förbehåller oss rätten att ställa in tåget om det inte bokar tillräckligt. I sådana fall meddelar vi 
resenären i god tid och betalar tillbaka tågbiljetten. 

Biljettvillkor 
SJ Charter har en biljettyp och den är inte avbokningsbar. I priset ingår en bokningsavgift om 150 kr. 
Vill du kunna boka av din biljett kan du köpa till ett avbeställningsskydd som kostar 300 kr. 
Med avbeställningsskyddet kan du boka av din resa fram till kl 17 dagen före avresa. 
Vid avbokning återbetalas biljettpris, inkl förbokad mat minus avbokningsavgift om 150 kr och 
avbeställningsskyddet. 
Årskort
Med Årskort Silver/Guld reser du obegränsat i 1 klass och 2 klass på alla SJs dag- och nattåg i 
Skandinavien, med undantag för SJ Charter tåg.
Restidsgaranti 
SJ Charters evenemangståg följer SJs regler vid förseningar. SJ Charters uppdragstrafik har separata 
villkor som tas med respektive projektledare.


