کرایۀ بس در سورملند ()SÖRMLAND
کجا میخواهید بروید؟
زمانیکه شما در سورملند ( )Sörmlandمیخواهید با استفاده از بس سفر کنید ،چندین
گزینه دارید .آسانترین آن استفاده از کارت سفر پیش پرداخت است که شما آنرا چارج
میکنید هر یک با تکت های مدتی یا با استفاده از کریدیت گرفتن که با پرداخت هنگام
سفر ( )Reskassaیاد میشود .و یا هر دو .شما همچنان با استفاده از ابزارک ما میتوانید
بپردازید .با استفاده از پرداخت هنگام سفر (یا ابزارک ما)  20%ارزانتر از خریداری
کرایه ای یکطرفه با استفاده از کارت بانکی در بس است .شما نمی توانید با استفاده از
پول نقد در بس های ما بپردازید .با کارت سفر تان شما میتوانید هر زمانی و در هر جای
که میخواهید در سرتاسر کشور سفر کنید .شما میتوانید کارت سفر را از یکی از نمایندگی
های ما خریداری کنید که لیست شده است درsormlandstrafiken.se/ombud :

در مینا سیدور ( Mina Sidorیا صفحات من)
ثبت نام کنید

خود و کارت سفر خود را در (صفحات من) ثبت نام کنید تا بتوانید مزایایی بیشتر

را دریافت کنید .این مجانی و بسیار سریع است .به ()sormlandstrafiken.se
بروید و مستقیما ً آغاز نمایید.

تولید

ناحیه ها تشخیص میدهند که تا چه حد دور با استفاده از تکت
تان میتوانید سفر کنید و هزینه های سفر چقدر اند.

ناحیۀ 1

ناحیۀ 2

> ناحیۀ 2

بالغ انفرادی

30

60

105

بالغ انفرادی ،پیش پرداخت

24

48

84

جوان/دانشجوی انفرادی

20

40

70

جوان/دانشجوی انفرادی ،پیش پرداخت

16

32

56

 30روز بالغ

560

830

 30روز جوان/دانشجو

370

550

 30روز اوج خاموش

180

میسر نیست

 1روز تکت بالغ

90

180

 1روز تکت جوان/دانشجو

60

120

 3روز تکت بالغ

180

360

 3روز تکت جوان/دانشجو

120

240

سفر اوج خاموشی :دوشنبه – جمعه 14-9 :و  24-18و همچنان تمام شنبه و جمعه.
دانشجو :زیر سن  26با شناسنامۀ دانشجویی معتبر:
 Mecenatkortet، Studentkortetو ISIC-kortet
جوانان :زیر سن  20سال.

با ما به تماس شوید

ایمیلkundservice@sormlandstrafiken.se :
تلفن+46 (0)771-22 40 00 :
از ما بازدید نمایید.Eskilstuna ,Centralplan ,Station360 : :
معلومات بیشتر را همچنان میتوانید بیابید در
.sormlandstrafiken.se

