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 ( Aktiivipassi) نشطال جواز 

یدفع منها طالب الجواز   يورو  ٥٠×  ٢ یمةبق ةتفضیلی هو تذكرة   (Aktiivipassi) ز النشطجوا 
 بطاقة المختارة. نوع البناًء عىل  المبلغ المقتطعيختلف  نفسه. ب لمبلغ المقتطع ا 

 

يلها.   نشطال يمكن تحويل جواز ال ز ي تم تنز
 إىل نقود ولن يتم إرجاع التذاكر الت 

يل جواز ال ز  الشخصية لمقدم الطلب.  Nyssenعىل بطاقة سفر   نشطيتم تنز

 

   (Aktiivipassi)جواز النشط   كيف يعمل

يل التذكرة عىل بطاقة السفر الخاصة بك من خدمة  ز يل  Nyssen زبائنيمكنك تنز ز نت  Nellaأو خدمة تنز عنر اإلنن 
(nella.tampere.fi .)  يل ز ي  نشطة/ جوازات  تفضیلیةتذاكر الال ال يمكن تنز

 . iliNella Mobi تطبیق فز

 . Nysse زبائنقم بإحضار بطاقة هوية بها صورة إىل خدمة 
 

يل  ز نت لها تعريف  Nellaخدمة تنز  . Suomi.fiعنر اإلنن 

 

يل إما:   Aktiivipassiباستخدام  ز  يمكنك تنز
 

ي هذه الحالة يكون ال  50×  2تذكرة بقيمة 
 يورو  5×  2 خصم يورو ، وفز

ي هذه الحالة يكون  A-Bيوًما للمناطق  30×  2تذكرة موسمية   أو 
 يورو   11×  2 الخصم ، وف 

ي هذه الحالة يكون ال A-Bيوًما للمناطق  30يورو +  50 بقیمة  موسمیة تذكرةأو 
 يورو.  11يورو +   5 خصم، وفز

ز لمدة عاًما  25يمكن ألي شخص يقل عمره عن  ز موسميتي  يل تذكرتي  ز دون أي خصم ، أما الخصم   A-Bيوًما للمناطق  30تنز
 يورو.  27الثالث فهو 

ام ، باإلضافة إىل  فردیة، يمكنك دفع تذاكر  مع التذكرة القيمة والصاالت  مسابحالذهاب اىل الفقط لرحالت الحافالت والن 
ي   فابريكي باإلضافة إىل ذلك ، تمنحك بطاقة السفر حرية الوصول إىل مركز متحف  . التابعة للبلدیةالرياضية  ومتحف تامبن 
 ومتحف سارا هيلدن.  للفنون

ائها من خدمة  إذا لم يكن لديك بطاقة سفر  ي العنوان Nysseزبائن  ، فيمكنك شر
خدمة  أو طلبها من (Frenckellinaukio 2 B) فز

نت یل اإلنن  ز  يورو.  5. سعر بطاقة السفر Nella تنز

يل  ز اء بطاقة سفر وخصم   Aktiivipassiيمكن تنز عىل بطاقة السفر بعد أربعة أيام من استالم القرار. ال يتم منح أي دعم للدخل لشر
 . Aktiivipassi نشطاللجواز 

يل  ز  03 ، رقم الهاتف Nyssen ،Frenckellinaukio 2 B زبائن، يمكنك االتصال بخدمة  Aktiivipassiإذا لم تتمكن من تنز
56564700  .   

 


