
ي مدينة هارنوساند.  2018/ حزيران (يونيو) لعام 1إعتبارًا من تاريخ 
يبدًا تخقيض أسعار ركوب الباصات �ن

ة زمنية دورية لمدة   50سعر البطاقة (بطاقة هارنوساند) يصبح  ي ف��
.  30كرونة سويدية �ن

ً
يوما  

وم او باص آيا  ركوب باص السن��
ً
م السبت . فيجب ع� مع بداية العمل بالكلفة الجديدة لم يعد ممكنا

الكل الحصول ع� "بطاقة هارنوساند " او اي تذكرة أخرى لركوب الباصات ضمن مدينة هارنوساند بعد 
حزيران (يونيو).  1تاريخ   

ي لألطفال والشباب من عمر  1واعتبارًا من تاريخ 
  19-7حزيران (يونيو) يصبح ركوب الباصات مجاين

ً
عاما

قة طفل" ويتم التقديم عليها عن طريق: وذلك يتتطلب أن يكون لديك "بطا  
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ن " ن البطاقتني " ركوب الباصات بشكل مفتوح بطاقة االطفال" و"بطاقة هارنوسانديمكن لمستخدمني
 ع� خطوط الباصا

ً
 201ورقم  90و  50ت  رقم داخل مدينة هارنوساند. ويمكن استخدام البطاقات أيضا

 إذا كانت الرحلة تبدأ أو تنت�ي ضمن حدود مدينة هارنوساند. 

Y-buss   ال يمكن استخدام البطاقات ع� خطوط النقل المأجورة األخرى وخط باص

 بطاقة هارنوساند

  30كرونة سويدية لمدة   50كلفة البطاقة 
ً
يوما  

ن الباص أو من كووب  اء البطاقة ع� من� انديمكن �� فوروم  أو من محل بيع  هيلس��  

COOP Forum och Hellstrands Tobak. 

(www.dintur.se),  ي
وين يل البطاقة عن طريق الموقع اإللك�� ن  ت�ن

ً
ويمكن أيضا

اند .  ي الباص أو عند كووب فوروم أو عند هيلس��
 �ن

ي الباص لتجنب ت
يل البطاقة �ن ن اء أو ت�ن . الشخض الذي يملك بطاقة باص يفضل عدم �� شكل الطواب�ي

 استخدامها  إعتبارًا من 
ً
وتعبئة  6/1قديمة ال يحتاج إ� إصدار بطاقة جديدة, فيمكن للشخص أيضا

 البطاقة بالسعر الجديد. 

 بطاقة األطفال

عاما.  19-7البطاقة مجانية ألي شخص من عمر   

: يمكن التقديم ع� إصدار البطاقة عن طريق الخدمة اال ونية عن طريق الموقع التا�ي لك��  
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عية باستخدام الهوية  18يجب ع� الشخص مقدم الطلب أن يكون فوق عمر   مع إضفاء ال��
ً
عاما

يد لعا ونية ع� الموبيل. يتم إرسال البطاقة الممنوحة عن طريق ال�� دي إ� عنوان مقدم الطلب, االلك��
ي األحوال العادية .   4يستغرق إصدار البطاقة 

أيام وذلك �ن  

  200يتم تعويض البطاقة التالفة أو المفقودة بنفس طريقة إصدار بطاقة جديدة. كلفة البطاقة البديلة 
 كرونة سويدية. 

ي تقديم الطلب أو أي استفسارات أخرى  يمكن ا 
ي حال الحاجة إ� مساعدة �ن

يد �ن لتواصل ع� ال��
ي (اإليميل) 

وين  اإللك��

barnkortet@harnosand.se 

ن الساعة ( 0611-34 81 59أو اإلتصال ع� الرقم  )12-8بني  

 

 


