Ji şînê bo veguhestina deverî dest ji
karta rêwîtiyê Walttiyê 6.6.2021ê berdidin
ji 7.6.2021ê pêve destpê dike:
Li xetên 20–40ê yan jî li veguhastina balafirgehê êdî berhemên bilêtên
Walttiyê nayên bikaranîn û derbasî berhemên bilêtên Matkahuoltoyê dibin.
Li xetên 1–15ê û Pikku-Peteyê de bikaranîna berhemên bilêtên Walttiyê
dewam dike.
Berhemên bilêtan yên di karta rêwîtiyê ya veguhastina deverî heta
6.6.2021ê bi kar bîne.
Ji destpêka 7.6.2021ê pêve karta rêwîtiyê ya veguhastina bajêr êdî di ti veguhastinan
de nikare were bikaranîn. Firotina kartên rêwîtiyê ên nû yên veguhastina deverî li
9.5.2021ê dawî dibin. Di heman demê de derfeta barkirina bilêtên demkî û bilêtên
Kelayê li kartên rêwîtiyê yên veguhastina deverî dawî dibe.
Heta 31.8.2021ê dikarin li Kajaani Infoyê bilêtên rêwîtiyê ên şexsî û bilêtên demkî yên
nehatine bikaranîn wek pare li mişteriyan werin vegerandin. Ji qerebûyê mesrefê
pêdaçûnê tê wergirtin (8,00 €). Bilêtên Kelayê yan jî bilêtên demkî yên dest bi
bikaranînê hatî kirin nayên qerebûkirin. Nirxê li karta xwe yê rêwîtiyê hatî barkirin li
wênexwêna Walttiyê kontrol bikî.
Karta rêwîtiyê ya
veguhestina deverî
JI BIKARANÎNÊ DERDIKEVE

Karta veguhastinê ya
rêwîtiya bajêr

BIKARANÎN NORMAL
DEWAM DIKE

Berhemên nû yên bilêtên Matkahuoltoyê yên li destpêka meha pûşbera 2021ê werin firotin
û wan dikarin ji Matkahuoltoya Kajaaniyê yan jî ji xizmeta elektronîk bikirin.
Bilêtên yekcarî yên berhemên bilêtên yên li 7.6.2021ê pêve werin bikaranîn, bilêtên
demkî yên 30 rojî, Anku rêzebilêtên 44 caran cihê bilêtên nirxê yên berê digirin û
bilêtên Kela yên wek berê dimînin. Xwandekar, malnişîn hem jî kesên xizmeta
serbaziyê û xizmeta medenî dikin di koma erzaniya bilêtên yekcarî de cih digirin.
Li aliyên sereke veguhastin wek berê di navbera Kajaani-Sotkamo-Kuhmo,
Kajaani-Paltamo-Puolanka, Kajaani-Suomussalmi-Kuusamo ja Kuhmo-Nurmesê
dewam dike. Hejmarên xetan di bikaranînê derdikevin û nirxên kartên rêwîtiyê
dadikevin.

Zanyariyên bingehîn ji bilêtên nû, fiyeta wan û demnameyan li malpera
www.kajaaninseudunjoukkoliikenne.fi
Zanyariyên zêdetir di derbarê berhemên bilêtan li pirtûka
demnameya fîrmaya naqliyeyê ya li meha gulanê were weşandin
peyda dikî.

