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24 2021 בנוב׳. Ühiskaart on elektrooniline kontaktivaba sõidukaart.. (5) Ühiskaardi
kontole ostetud 1, 3 või 5 päeva pilet kehtib kas alates ostuhetkest . Tallinna 3 päeva
e-pilet. Käesoleva E-pileti ostmiseks mobiiliga helista numbrile 1322*273*Ühiskaardi
nr (meeldetuletuseta) või 1322*263*Ühiskaardi nr . 29 2021 בנוב׳. Internetist
bussikaardile raha laadimine, pileti ostmine ja kaardi. Raha võiks kaardil olla päeva
alguses 3 eurot, sest arvutuste . 3 €. 5 päeva linna- ja maaliinidel, tekib automaatselt
tunni- ja päevapiletite viie päeva piletid tekivad kaardile automaatselt tunni- ja
päevapileteid .  ימים6  לפני. Dlja 4ego nuzen lamda zond v passate b3; SMS lõppemisel
( hind 0; Seejärel vali pilet või laetav rahasumma; Ühiskaardi müügikohad.
Ühiskaardile saab pileteid osta pilet.ee lehelt vaid tsoneeritud alal reisimiseks. Piletit
saab osta kuni 30 päevaks. Pilet.ee leheküljelt Elroni rongipiletit . Ühiskaart mTaskus ;
Pileti infoliin. 274. 2021-12-04. V _aflf6_zxj0; Tallinna 3 See full list on pilet; 00 EUR; 4.
Pilet.ee › Ühiskaart Kaardi isikustamine . või bussiettevõtete Ühiskaardid, eõpilaspiletid, ISIC-kaardid.. Bussikaartide ja 30-päeva piletite müük, bussikaartide
isikustamine,. Ühiskaart - see on elektrooniline kontaktivaba plastkaart,. 3. raske
puudega isikule. Lae Ühiskaardile raha või 30 päeva pilet järgmiselt:. Ühiskaarti saab
isikustada tasuta veebiaadressi www.pilet.ee kaudu või müügikohtades. TallinnHarjumaa 30 päeva ühispiletid. 1. tsooni 30 päeva pilet. üksikpileti hind e-pilet - 1,28
€ üksikpilet sularahas – 1,60 €. 30 päeva kaart – 24 €. Maardu-Tallinn-Harju -30 päeva
kaart – 37,60 €. Soeta Ühiskaart . . Selleks on vajalik sisestada oma isikukood ja anda
nõusolek endaga seotud kaardiandmete edastamiseks piletisüsteemile. ISIC-kaardid
toimivad ühistranspordis sarnaselt Tartu bussikaardiga. Isikul on võimalik osta kas
pilet või laadida kaardile soovitud summas raha. Pileti saab osta isikukoodi alusel kas.
puudega lapse või sügava puudega isiku saatjal (eraldi kaarti ei väljastata,
väljastatavale bussikaardile kirjutatakse„+1"). piletimasinast - makstes pangakaardi
või Elroni sõidukaardile laaditud rahaga. Lääne-Harju valla elanike tasuta sõidu õiguse
korra info leiab Lääne-Harju valla kodulehelt. bussi sisenemisel minge validaatori
juurde, mille ülemises osas on indikaator;. Isikustatud kaardi kadumise/kiibi
vigastamise korral saab seal olevad piletid või raha kanda uuele kaardile. Isikustades
uue bussikaardi, kanduvad kõik Teie isikuga seotud soodustused (ka tasuta sõidu
õigus) ning piletid automaatselt uuele bussikaardile. Isikustamata bussikaardi
kaotamisel ei saa kaardi omanik seniseid pileteid ja raha uuele kaardile kanda ega
kaarti sulgeda. Isikustatud bussikaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.
Kaarti saab isikustada bussikaardi kodulehel (tasuta) või piletimüügipunktides (1
euro). Isikustatud saab olla ainult üks kaart, v.a juhul, kui on isikustatud bussikaart ja
õpilaspilet või bussikaart ja ISIC-kaart. Sel juhul kehtivad kaks kaarti paralleelselt.
Department of Urban Planning, Land Survey and Use. tasudes pangalingi kaudu või
Elroni sõidukaardil oleva rahaga ( pileti ostmise juhise leiate siit ). Saab kasutada
sõidusoodustusi ja teatud ajaks ostetud pileteid. lapsel, kes ei ole käimasoleva
õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti lapsel, kelle koolikohustuse
täitmise alustamine on edasi lükatud: kuni 16-aastase (kaasa arvatud) puudega ning
sügava puudega isiku saatjal:. Müügipunktist kaardile/õpilaspiletile perioodipileti
ostmiseks või raha pealelaadimiseks tuleb müüjale esitada kaart või öelda
bussikaardi number. Seejärel tuleb nimetada toode, mida soovitakse osta– nt 30
päeva pilet õpilasele vms. Internetist bussikaardile raha laadimine, pileti ostmine ja
kaardi isikustamine on leitav aadressilt. kui teie andmed registrites muutuvad
(näiteks sissekirjutus või õpilase staatus või omavalitsuse soodustus), tuleb kaart
uuesti isikustada. Kaardi andmed muutuvad alles Ühiskaardi uuesti isikustamisel.
Elroni soodus perioodipileti hind 30-ks päevaks (müüakse Sõidukaardile). Kaarti võib
kasutada mitu erinevat inimest eri aegadel - nt terve pere, töökollektiiv või
sõpruskond. Sel juhul tuleks bussist väljuda ja seejärel mobiiltelefoniga osta
perioodipilet või laadida kaardile raha. Alates 01.06.2015 paber kuukaarti ei müüda,
30 päeva piletit saab osta ainult Ühiskaardiga. Lääne-Harju valla elanike tasuta sõidu
õiguse korra info leiab Lääne-Harju valla kodulehelt. Soeta Ühiskaart hinnaga 2€.
Kaarte saab osta erinevatest müügikohtadest Maardus ja Tallinnas (Maxima, Selver,
Prisma, Rimi, R-kiosk, Tallinna ja Harjumaa postkontorid). Kas uus süsteem teavitab,
kui pileti kehtivus lõpeb?. sügava või raske nägemispuudega isiku saatjad või
puudega isikut saatev juht- või abikoer. NB! Sõiduõigus osalise tasu eest on isikutel,
kelle registreeritud elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linn. Ei saa,
tasuta sõidu õigus üle 65-aastastele pensionäridele kehtib vaid Tartu linna
sissekirjutusega seenioridele. Käesoleva E-pileti ostmiseks mobiiliga helista numbrile
1322*273*Ühiskaardi nr (meeldetuletuseta) või 1322*263*Ühiskaardi nr
(meeldetuletusega). Loe lähemalt›. Tuvasti annab igal kaardiga viipamisel märku
perioodipileti kehtivusest või raha jäägist. Isikustatud kaardi puhul saab enda konto
niimoodi seadistada, et teavitus, kui raha kaardil hakkab otsa saama, tuleks soovitud

e-posti aadressile. Mobiiltelefoniga saab ka osta meeldetuletusega pileti meeldetuletuse kasutamisel saadetakse enne pileti lõppemist lühisõnum, mis tuletab
meelde, et pilet on aegumas. liikumis- ja/või nägemisfunktsiooni puudulikkusega
raske puudega isikutel (bussikaardi saab isikut tõendava dokumendi ja puude otsuse
alusel Raekoja infokeskusest);. lapsed, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks
saanud seitsmeaastaseks, Täpsema info teiste plastkaartide kasutamise kohta epileti süsteemis leiate viitelt. töövõime kaart koos isikut tõendava dokumendiga
(pass, id-kaart või juhiluba);. sularaha eest ostetud üksikpilet (paber) on ühe sõidu
pilet. Jah, bussikaardile on võimalik osta üks või ka mitu perioodikaarti ja selle
kehtivuse ajal laadida ka raha. Sõidu registreerimisel kontrollib süsteem algselt
perioodikaardi (nt 30 päeva pilet) olemasolu, kui see puudub, kontrollitakse raha
olemasolu kaardil. Juhul kui kaardil ei ole perioodipiletit ega raha, tuleb osta pilet
bussijuhilt või sõidukist väljuda. Tasuta sõiduõiguse annab isikustatud bussikaart, mis
tuleb ühistransporti sisenedes tuvasti juures aktiveerida. Kui bussikaardil/õpilaspiletil
olevat tasuta sõidu õigust ei aktiveerita, siis on õigus sõitjat trahvida. Kuidas saab
raha kaardile laadida? Kas teenustasu on ka?. ISIC Scholar kaart (sh virtuaalne ISIC
kaart) või Eestis välja antud õpilaspilet (sh m-Õpilaspilet);. Sõidusoovist palume teada
anda vähemalt 3 tööpäeva ette kirjutades e-posti aadressile:. riikliku
pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistus, millele on
märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;. ISIC Student kaart (sh
virtuaalne ISIC kaart) või Eestis välja antud üliõpilaspilet. Tasuta või sooduspiletiga
(ühe korra sooduspilet, soodus perioodipilet, soodus-päevapilet, 30 päeva
sooduspilet, 30 päeva soodus ühispilet) sõidu õigus on soodustust tõendava
dokumendi olemasolul. Perioodipileti ostmiseks on vajalik Elroni sõidukaart, millele
pilet salvestatakse. 5) osalise või puuduva töövõimega isikul osalist või puuduvat
töövõimet tõendav dokument. Nendeks on ISIC üliõpilaspilet– tavakaart, ei ole seotud
ühegi pangaga, SEB panga ISIC Tudeng Electron, Swedbanki ISIC MasterCard
Tudengikaart ning Eesti üliõpilaspilet. Lisainfot kaartide kohta saab lugeda SIIT;
Kalastuskaardi ostmisel tuleks Uvrestada sellega, et hiljem pole võimalik seda muuta
ega kehtetuks tunnistada. Samuti ei saa seda kellelegi teisele kasutamiseks edasi
volitada. klienditeenindajalt - tasudes pangakaardi, sularaha või Elroni sõidukaardile
laaditud rahaga. Kalastuskaart: Kalapüük harpuunipüssi ja harpuuniga (Saadjärv ja
Kuremaa järv) 24 h. Kalastuskaardi taotlemiseks mobiiliga helista numbrile
1322*piletikood*isikukood ( loe lähemalt ). Ostu kinnitamiseks sisesta oma ID-kaardi
neli viimast numbrit. Pileti koodi leiad allolevast tabelist. 2. Kes tahab kasutada teisi
püügivahendeid (nt rohkem kui üks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, vedel, sikuti,
lendõng, põhjaõng (tonka, krunda), und, räimeõng, harpuunpüss), see peab soetama
üle Eesti kehtiva harrastuspüügi õiguse. Seda saab teha interneti teel
maksekorraldusega vaid www.pilet.ee keskkonnas, mobiilimaksega või Tallinna
Linnavalitsuses infoletis. Kalapüügiõigust tõendabki maksekorralduse koopia või
jaemüügivõrgust ostes väljastatav müügikviitung koos isikut tõendava dokumendiga
või mobiilimakse puhul vaid isikut tõendav dokument. Jaemüügivõrku lisanduvad
jaanuari keskpaigast kõik Tallinna/Tartu Eesti Posti postkontorid. 1. Ühe
lihtkäsiõngega püük on tasuta ning lubatud kõigile. Järgida tuleb kehtivaid
kalapüügieeskirju. Lihtkäsiõng koosneb ridvast, kuni 1,5 ridva pikkusest õngenöörist,
üheharulisest konksust ja millega püügil kasutatakse looduslikku sööta ning mis võib
olla varustatud raskuse ja ujukiga. tasudes pangakaardi, sularaha või Elroni
sõidukaardile laaditud rahaga. Kalastuskaart hakkab kehtima 1 tund pärast pileti
ostmist (va siis kui valida kehtivusaeg tulevikku). Küll aga kehtib näiteks I-V tsooni
pilet, sest rong teeb peatusi nii esimeses kui ka viiendas tsoonis. Hinnad rongis, Balti
jaama ja Tartu jaama infokassades:. Nii piletimasinast kui ka klienditeenindajalt tuleb
osta pilet algjaamast lõppjaamani, esitades või valideerides isikustatud Ühiskaart ning
pileti ostul võetakse pileti hinnast maha vastav KOV-soodustus. Pileti ostmine kahes
osas ei ole lubatud. Rattapilet kehtib hooajaliselt 1. aprill - 31. oktoober kõiTEENes
rongides. Piletihind sõltub reisi pikkusest ja on 50% rongist müüdava täispileti
hinnast. Kalastuskaardi taotlemiseks internetist vali allolevast tabelist sobiv piirkond
ning avanevatest valikutest soovitud kalastuskaart. Vaata kalastuskaardi ostmise
õppevideot. Elroni soodus perioodipileti hind 30-ks päevaks (müüakse Sõidukaardile).
puuet tõendav dokument peab olema kaasas saadetaval puudega isikul. Alates 31.
augustist saab rattale osta perioodipileti. Ratta perioodipiletit saab osta 1-90 päevaks
siit, aga see ei garanteeri rattakohta rongis. Saue valla elanike tasuta sõidu õiguse
korra info leiab Saue valla kodulehelt. , minimaalselt aga 1 euro. Üksikpilet tuleb osta
rongis klienditeenindajalt. Rattale piletit ette osta ei saa, sest Elron ei saa tagada, et
jalgratas alati kindlale vä ljumisele peale mahub. Raasiku valla õpilaste tasuta sõidu
õiguse korra info leiab Raasiku valla kodulehelt. Püsikliendi krediidilepingu sõlmimisel
väljastame Elroni krediitsõidukaardid, millega tehtud reiside eest tasutakse kuu
lõppedes arve alusel. Lääne-Harju valla elanike tasuta sõidu õiguse korra info leiab
Lääne-Harju valla kodulehelt. Püügiõiguse eest saavad tasuda ka Eesti isikukoodi
mitteomavad isikud sh välismaalased. Selleks tuleb sisestada oma sünniaeg kujul
0AAKKPP0000– analoogne Eesti isikukoodile, aga kasutatakse ainult sünniaega, muud
tunnused on "0"-d (nullid). Näiteks kui sünniaeg on 29 juuni 1982, siis tuleb
väliskodaniku puhul sisestada isikukood kujul 08206290000, kus 82 tähistab aastat,
06 sünnikuud ning 29 kuupäeva. I klassi piletite eelmüük infokassadest lõpetatakse
30 minutit enne rongi väljumist algjaamast..
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ühiskaart 3 päeva pilet.
Address: 524, No.13-15 Sha Wan 2nd Street, GETDD, Guangzhou, P. R. China, 510730
Tel: +86-20-80920966 +86-20-80528966
Fax: +86-20-82219962
E-mail: info@jkbio.com
info@sialicacid.com
Р Р‹Р Р‹

