أسعار الحافالت في شركة سورمالند للنقل
إلى أين تريد الذهاب؟
عند السفر باستخدام إحدى حافالت شركة سورمالند ،فلديك عدة خيارات لدفع قيمة
التذكرة؛ الخيار األسهل هو اعتماد بطاقة سفر مدفوعة بشكل مسبق ،والتي يمكنك
شحنها إما بنظام "التذاكر محددة األجل" ،أو تعبئتها بالرصيد من خالل نظام
"ادفع حينما تذهب" (األموال المخصصة للسفر) ،أو يمكنك الجمع بين النظامين معًا.
كما يمكنك أيضًا الدفع باستخدام تطبيقنا اإللكتروني .وتكون قيمة التذكرة عند استخدام
نظام "ادفع حينما تذهب" (أو استخدام تطبيقنا اإللكتروني) أرخص بنسبة  20%لسعر
الرحلة الواحدة على متن الحافلة من شرائك لنفس تذكرة الرحلة باستخدام بطاقتك
البنكية ،إذ ال يمكنك الدفع نقدًا على متن حافالتنا .مع بطاقة السفر الخاصة بك ،يمكنك
السفر متى وأينما تشاء في نطاق البلد .ويمكنك شراء بطاقة سفر من أحد وكالئنا
المدرجين على الموقعsormlandstrafiken.se/ombud :

التسجيل على الموقع من خالل "صفحاتي"

للتمتع بمزيد من المزايا ،بادر بتسجيل نفسك وبطاقة سفرك من خالل

تحدد المناطق المدرجة بالجدول التالي ألي مدى يمكنك السفر
باستخدام تذكرتك ،وكم ستكلفك الرحلة.

"صفحاتي" .خطوات التسجيل مجانية وسريعة للغاية .ال عليك سوى التوجه
إلى  sormlandstrafiken.seوبدء التسجيل على الفور.

منطقة واحدة

منطقتان

أكثر من منطقتين

المنتج
رحلة لفرد بالغ

30

60

105

رحلة لفرد بالغ ،مدفوعة مسبقًا

24

48

84

رحلة لشاب/طالب

20

40

70

رحلة لشاب/طالب ،مدفوعة مسبقًا

16

32

56

بطاقة سفر لمدة شهر ،لفرد بالغ

560

830

بطاقة سفر لمدة شهر لشاب/طالب

370

550

بطاقة سفر لمدة شهر ،خارج أوقات
الذروة

180

غير متاحة

تذكرة لمدة يوم واحد ،لفرد بالغ

90

180

تذكرة لمدة يوم واحد ،لشاب/طالب

60

120

تذكرة لثالثة أيام ،لفرد بالغ

180

360

تذكرة لثالثة أيام ،لشاب/طالب

120

240

ظهرا ،ومن الساعة السادسة
مواعيد السفر خارج أوقات الذروة :من االثنين إلى الجمعة ،من الساعة التاسعة صبا ًحا حتى الساعة الثانية
ً
مسا ًء حتى منتصف الليل ،باإلضافة ليومي السبت واألحد في جميع األوقات.
خصومات الطالب :لمن هم دون سن السادسة والعشرين بشرط امتالكهم لبطاقات هوية طالبية سارية مثل :بطاقة خصومات الطالب
( )Mecenatوبطاقة الطالب ،وبطاقة هوية الطالب الدولية ( .)ISICخصومات الشباب :دون سن العشرين.

للتواصل معنا

البريد اإللكترونيkundservice@sormlandstrafiken.com :
الهاتف+46 (0)771-22 40 00 :
أو تفضل بزيارتنا في .Eskilstuna ,Centralplan ,Station360
يمكنك إيجاد المزيد من المعلومات أيضًا على
.sormlandstrafiken.se

