
 

 Aktiivipassi فعالپاسپورت 

خودش قسمتی از آن را که مسئول پرداخت آن است   پاسپورت یمتقاضیورو است که   ۲X۵۰ سودمند به ارزش طیبل کیفعال  پاسپورت

 . می پردازد

 .دارد   هانتخاب شد سودمند  طیبه بل  گیبستو متفاوت است  قسمتی که خود مسئول پرداخت آن هستید متیق

 .باز پرداخت کرد نمی توان شده  ی را که شارژ طی داد، و بل ر ییتوان به پول نقد تغ یفعال را نم پاسپورت

 . می شود  شارژ  ، یمتقاض  Nysseنوسه  یشخص یکارت مسافرت وسیله فعال بهپاسپورت 

 کند  یپاسپورت فعال چگونه کار م

دانلود   Nella (nella.tampere.fi) نیآنال شارژ خدمات  ای Nyssen یمشتر  سیرا به کارت سفر خود را در سرو طیبل د یتوان یم شما

 .وجود ندارد Nella Mobile ر اپلیکیشنفعال د پاسپورت/  بلیط سودمند  چی. هدیکن

 .مراجعه کنید Nyssen یمشتر  سیبا سرو دار ر یتصو ییشنا گواهی یا مدرک داشتنبا   لطفا 

 را دارد.  Suomi.fi رمز شناسایی Nella نیشارژ آنال خدمات

 :دیدانلود کنگزینه های زیر را   دیتوان یفعال شما مپاسپورت  ک یبا 

۲ X ۵۰ ۲آن هستید پرداخت  شما مسئول ی که سهم دار که در این صورت ارزش  طیلبX۵  یورو است 

 یورو است  ۲X۱۱آن هستید پرداخت ی که شما مسئول سهم بلیط ناحیه ای و فصلی که در آن صورت A-B  روزه شبانه X ۳۰ ۲ ای 

  +  ۵آن هستید پرداخت ی که شما مسئول سهم  ،بلیط ناحیه ای و فصلی که در آن صورت A-B  روزهشبانه  ۳۰+ یورو  ۵۰ ارزش به ای 

 . استیورو  ۱۱

سهمی که خود   پرداخت را بدون A-Bفصلی   ناحیه ای  های  طیبلاز روز شبانه  ۳۰ بلیط د دونتوان یم  دارندسال   ۲۵  ری ز کسانی که 

 یورو خواهد بود.    ۲۷ولی برای بلیط سوم سهم خود ، دنکن مسئول پرداخت آن باشند شارژ 

شنا و سالن   یاستخرها بهرفتن  و همچنین تراموا  در اتوبوس و یک بار مصرف یها  طیبل یبرا د یتوان ی شما م  دار ارزش طی بل کیبا 

، موزه  Vapriikkiمرکز موزه به طور رایگان به  می توانید به  یکارت مسافرت با ن،ی. عالوه بر ادیشهرستان پرداخت کنورزشی  یها

 . بروید Sara Hilden ندل یو موزه سارا ه Tampere ر یتامپ های زیبای شهر هنر 

 

( یا آنرا از  Frenckellinaukio 2 Bخریداری کنید )آدرس  Nysseمی توانید آنرا از خدمات مشتری نوسه  اگر کارت مسافرتی ندارید

 یورو است.   ۵سفارش بدهید. قیمت کارت مسافرتی  Nettilatauspalvelu aNellطریق خدمات اینترنتی شارژ  نال 

برای خرید کارت   امرار معاش کمک. تصمیم  در کارت مسافرتی خود شارژ کنید دریافتروز بعد از  ۴ پاسپورت فعال را می توانید

 مسافرتی و پاسپورت فعال برای پرداخت سهمی که خود مسئول پرداخت آن هستید داده نمی شود.  

و شماره تلفن    Frenckellinaukio 2 Bبه آدرس  Nysseمی توانید با خدمات مشتری  اگر نمی توانید پاسپورت فعال را شارژ کنید

 .تماس بگیرید۰۳ ۵۶۵۶۴۷۰۰
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