
قیمت یک این کارت جدید ھرنوساند  باکم میشود. مسافرت با بس در شھر ھرنوساند قیمت  ۲۰۱۸اول یونی از تاریخ 
روز استفاده کرد. وقتی قیمت ھای جدید روی کار می آید  ۳۰میتوان آن را در طول کرون میباشد و  ۵۰کارت ماھانھ 

یونی ھمھ ملزم بھ داشتن یک کارت ھرنوساند  ۱بعد از دیگر بس ھای مرکزی و ترافیکھای شنبھ مجانی نخواھد بود. 
 یا کدام بلیط دیگر ھستند تا بتوانند در داخل شھر ھرنوساند مسافرت کنند. 

در آن زمان شما ھم مجانی خواھد شد. در داخل ھرنوساند برای اطفال و نوجوانان  با بس یونی مسافرت ۱از تاریخ 
بایست تقاضای دریافت یک کارت اطفال را بدھید. این کار را میتوانید در صفحھ 

ttend.se/barnkorsawww.harno  .انجام دھید 

 بین شھری قابل استفاده میباشد. نامحدود برای مسافرت ھم کارت ھرنوساند و ھم کارت اطفال بھ تعداد 

در صورتی کھ مسافرت از داخل شھر ھرنوساند شروع  و در  ۲۰۱و  ۹۰، ۵۰ر ببس ھای نماین کارتھا ھمچنین در 
بس ھای و   Y-bussاما در عوض این کارتھا در بس ھای شرکت  داخل شھر ھرنوساند ختم شود ھم قابل استفاده است.

 نمی باشد.سفارشی مخصوص قابل استفاده 

 کارت ھرنوساند

 کرون میباشد. ۵۰روزه  ۳۰قیمت کارت برای یک دوره ی 

  قابل خریداری میباشد.    Hellstrands Tobakو Coop forum    ،کارت در داخل بس

و  Coop forum، بسداخل یا   www.dintur.seدر آدرس کارت را میتوان از طریق صفحھ فروش اینترنتی 
Hellstrands Tobak  بس شارژ یا خریداری نکنید تا از بھ وجود آمدن صف شارژ کرد. اما لطفا کارتتان را در داخل

 پیشگیری شود. 

کارتشان را با محصول افرادی کھ کارت ماھانھ دارند احتیاجی بھ خرید یک کارت ماھانھ جدید ندارند بلکھ میتوانند 
 جدید کارت ھرنوساند پر کنند. 

 کارت اطفال

 مجانی میباشد. سال سن دارند  ۱۹تا  ۷کارت برای ھمھ کسانی کھ 

پیدا میکنید   ttewww.harnosand.se/barnkorالکترونیکی کھ در صفحھ میتوانید این کارت را از طریق خدمات 
 تقاضا کنید.

سال سن داشتھ باشد و بتواند ھویت خود را از طریق شناسھ  ۱۸شخصی کا تقاضا را انجام میدھد باید باالی 
 معلوم سازد.   e-legitimationالکترونیکی 

 فرستاده میشود. کارت اختصاص داده شده بھ وسیلھ پست بھ شخص متقاضی 

 روز میباشد.  ۴در حاالت عادی زمان بررسی تقاضا حداکثر 

برای  ی قبل صورت شما تقاضای جدیدی را بھ ھمان طریقھ آندر کارت گم شده یا خراب شده قابل جایگزینی میباشد. 
 کرون قیمت دارد. ۲۰۰دریافت یک کارت جدید انجام میدھید. ھر کارت جایگزین 

میتوانید بھ آدرس دارید یا سوال دیگری دارید  کبھ کماگر در مورد انجام تقاضا احتیاج 
t@harnosand.setebarnkor   بھ تماس شوید. ۰۶۱۱۳۴۸۱۵۹ایمیل بزنید یا با نمیر 
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