از ﺗﺎرﯾﺦ اول ﯾوﻧﯽ  ۲۰۱۸ﻗﯾﻣت ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﺎ ﺑس در ﺷﮭر ھرﻧوﺳﺎﻧد ﮐم ﻣﯾﺷود .ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎرت ﺟدﯾد ھرﻧوﺳﺎﻧد ﻗﯾﻣت ﯾﮏ
ﮐﺎرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ  ۵۰ﮐرون ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻣﯾﺗوان آن را در طول  ۳۰روز اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .وﻗﺗﯽ ﻗﯾﻣت ھﺎی ﺟدﯾد روی ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾد
دﯾﮕر ﺑس ھﺎی ﻣرﮐزی و ﺗراﻓﯾﮑﮭﺎی ﺷﻧﺑﮫ ﻣﺟﺎﻧﯽ ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﻌد از  ۱ﯾوﻧﯽ ھﻣﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ داﺷﺗن ﯾﮏ ﮐﺎرت ھرﻧوﺳﺎﻧد
ﯾﺎ ﮐدام ﺑﻠﯾط دﯾﮕر ھﺳﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد در داﺧل ﺷﮭر ھرﻧوﺳﺎﻧد ﻣﺳﺎﻓرت ﮐﻧﻧد.
از ﺗﺎرﯾﺦ  ۱ﯾوﻧﯽ ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﺎ ﺑس در داﺧل ھرﻧوﺳﺎﻧد ﺑرای اطﻔﺎل و ﻧوﺟواﻧﺎن ھم ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺧواھد ﺷد .در آن زﻣﺎن ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺳت ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﮐﺎرت اطﻔﺎل را ﺑدھﯾد .اﯾن ﮐﺎر را ﻣﯾﺗواﻧﯾد در ﺻﻔﺣﮫ
 www.harnosand.se/barnkortetاﻧﺟﺎم دھﯾد.
ھم ﮐﺎرت ھرﻧوﺳﺎﻧد و ھم ﮐﺎرت اطﻔﺎل ﺑﮫ ﺗﻌداد ﻧﺎﻣﺣدود ﺑرای ﻣﺳﺎﻓرت ﺑﯾن ﺷﮭری ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺑﺎﺷد.
اﯾن ﮐﺎرﺗﮭﺎ ھﻣﭼﻧﯾن در ﺑس ھﺎی ﻧﻣﺑر  ۹۰ ،۵۰و  ۲۰۱در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓرت از داﺧل ﺷﮭر ھرﻧوﺳﺎﻧد ﺷروع و در
داﺧل ﺷﮭر ھرﻧوﺳﺎﻧد ﺧﺗم ﺷود ھم ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده اﺳت .اﻣﺎ در ﻋوض اﯾن ﮐﺎرﺗﮭﺎ در ﺑس ھﺎی ﺷرﮐت  Y-bussو ﺑس ھﺎی
ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﻣﺧﺻوص ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﮐﺎرت ھرﻧوﺳﺎﻧد
ﻗﯾﻣت ﮐﺎرت ﺑرای ﯾﮏ دوره ی  ۳۰روزه  ۵۰ﮐرون ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﮐﺎرت در داﺧل ﺑسCoop forum ،و  Hellstrands Tobakﻗﺎﺑل ﺧرﯾداری ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﮐﺎرت را ﻣﯾﺗوان از طرﯾﻖ ﺻﻔﺣﮫ ﻓروش اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ در آدرس  www.dintur.seﯾﺎ داﺧل ﺑس Coop forum ،و
Hellstrands Tobakﺷﺎرژ ﮐرد .اﻣﺎ ﻟطﻔﺎ ﮐﺎرﺗﺗﺎن را در داﺧل ﺑس ﺷﺎرژ ﯾﺎ ﺧرﯾداری ﻧﮑﻧﯾد ﺗﺎ از ﺑﮫ وﺟود آﻣدن ﺻف
ﭘﯾﺷﮕﯾری ﺷود.
اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﺎرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ دارﻧد اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ ﺧرﯾد ﯾﮏ ﮐﺎرت ﻣﺎھﺎﻧﮫ ﺟدﯾد ﻧدارﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﺎرﺗﺷﺎن را ﺑﺎ ﻣﺣﺻول
ﺟدﯾد ﮐﺎرت ھرﻧوﺳﺎﻧد ﭘر ﮐﻧﻧد.
ﮐﺎرت اطﻔﺎل
ﮐﺎرت ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ  ۷ﺗﺎ  ۱۹ﺳﺎل ﺳن دارﻧد ﻣﺟﺎﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﻣﯾﺗواﻧﯾد اﯾن ﮐﺎرت را از طرﯾﻖ ﺧدﻣﺎت اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﮐﮫ در ﺻﻔﺣﮫ  www.harnosand.se/barnkortetﭘﯾدا ﻣﯾﮑﻧﯾد
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻧﯾد.
ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد ﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی  ۱۸ﺳﺎل ﺳن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧد ھوﯾت ﺧود را از طرﯾﻖ ﺷﻧﺎﺳﮫ
اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ  e-legitimationﻣﻌﻠوم ﺳﺎزد.
ﮐﺎرت اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷده ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﭘﺳت ﺑﮫ ﺷﺧص ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯾﺷود.
در ﺣﺎﻻت ﻋﺎدی زﻣﺎن ﺑررﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣداﮐﺛر  ۴روز ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ﮐﺎرت ﮔم ﺷده ﯾﺎ ﺧراب ﺷده ﻗﺎﺑل ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد .در آن ﺻورت ﺷﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟدﯾدی را ﺑﮫ ھﻣﺎن طرﯾﻘﮫ ی ﻗﺑل ﺑرای
درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺟدﯾد اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد .ھر ﮐﺎرت ﺟﺎﯾﮕزﯾن  ۲۰۰ﮐرون ﻗﯾﻣت دارد.
اﮔر در ﻣورد اﻧﺟﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾد ﯾﺎ ﺳوال دﯾﮕری دارﯾد ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آدرس
 barnkortet@harnosand.seاﯾﻣﯾل ﺑزﻧﯾد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻣﯾر  ۰۶۱۱۳۴۸۱۵۹ﺑﮫ ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد.

