Info uuest piletisüsteemist
Narvas

Uus e-pileti süsteem rakendub Narvas alates 01.02.2016. E-pilet
asendab paberil perioodikaarte ja talonge. Kõik AS Narva
Bussiveod poolt väljastatud kuusõidupiletid, sõidutalongid ja
teised sõidusoodustust lubavad dokumendid kehtivad kuni
31.01.2016.
Narva e-kaart ehk Ühiskaart toimib sarnaselt Tallinnas ja Harjumaal
kasutusel oleva Ühiskaardiga. Tallinnas kehtiva e-piletite süsteemiga
ühilduvad ka uued Narvas kasutusse tulevad autobussifirma ATKO
Ühiskaardi logodega e-kaardid. Ka kaardile laetav raha on kasutatav
nii Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Tallinnas, Harjumaal, Tartus kui
ka mitmetes maakondades üle Eesti. Samuti saab Narva
piletisüsteemis kasutada näiteks nii Tallinnas välja antud Ühiskaarte
ja teisi süsteemi sobivaid e-kaarte (õpilaspiletid, ISIC kaardid).

•

E-pileti ostmine on mugav - seda
müügikohast, internetist või mobiiltelefoni abil.
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•

E-pileti kasutamine on mugav - süsteem valib ise sõitjale
sobivaima ja soodsaima pileti. NB! Sõidusoodustuse saamiseks
peab kaart olema isikustatud.

•

E-pileti valideerimine on kiire - enam ei pea seisma
järjekorras, et piletit osta juhilt või seda komposteerida.
Validaatori abil on lihtne ka pileti kehtivust kontrollida.

•

E-pileti kasutamine on keskkonnasõbralik - paberpiletid
asenduvad korduvkasutatava Ühiskaardiga.

E-kaardi ostmine ja kasutamine
1. Soeta endale müügipunktist elektrooniline kontaktivaba
Ühiskaart hinnaga 2 €. Müügipunktide nimekiri: www.pilet.ee.
2. Lae ühiskaardile raha või e-pilet. Sõidusoodustuse saamiseks
isikusta Ühiskaart.
3. Valideeri Ühiskaardiga oma sõit vahetult pärast ühissõidukisse
sisenemist validaatoriga. Validaator ehk e-komposter on
ühissõidukis paiknev seade, mille juurde Ühiskaardi asetamisel
sõiduõigus valideeritakse.
Lisainfo: www.pilet.ee.
Isikustatud kaardi kadumise korral sulge kaart helistades numbril 6118000.
Ühiskaardi isikustamine
Riikliku või omavalitsuse kehtestatud sõidusoodustuse saamiseks
tuleb Ühiskaart isikustada. Internetis www.pilet.ee on kaardi
isikustamine tasuta. Isikustatud kaart kehtib vaid koos isikut tõendava
dokumendiga.
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Isikustatud
Saab kasutada sõidusoodustusi.
Kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.
Raha ja piletitooted kaardil säilivad ka selle kadumise korral.
Ühiskaarti saab isikustada:
- internetis www.pilet.ee (tasuta);
- Ühiskaardi müügipunktides (1 €);
- telefonil 11 800 (0,74 €/min).
Isikustamata
Sõidusoodustuse kasutus on piiratud.
Kaardile laetud raha eest saab validaatorist osta vaid ühe
sõidu tavahinnaga pileteid.
Kaarti võib kasutada mitu erinevat inimest - nt terve pere,
töökollektiiv või sõpruskond.

Jälgi validaatori juhiseid:
•
•
•
•

viibuta kaarti;
oota, seade teostab päringut;
pilet on aktiveeritud / perioodikaart, sõidusoodustub kehtib;
sõiduõigus puudub / kaardil pole piisavalt raha pileti müügiks.
NB! E-pilet tuleb valideerida igal sõidukorral. Valideerimata
jätmisel järgneb trahv.
Ühiskaardile raha laadimine / e-pileti ostmine
Ühiskaardile laetud raha on võimalik kasutada nii Narvas, KohtlaJärvel, Sillamäel, Tallinnas, Harjumaal, Tartus kui ka mitmetes
maakondades üle Eesti ja GoBus kaugliini bussides.

•

Müügipunktid
Esita Ühiskaart või ütle Ühiskaardi number. Seejärel vali pilet või
laetav rahasumma. Müügipunktide nimekiri: www.pilet.ee.

•

Internet
Sisesta Ühiskaardi number: www.pilet.ee. Internetipangast on
võimalik piletit osta ja raha laadida Swedbanki, SEB, Nordea,
Krediidipanga ja Sampo Panga kliendil.

•

Mobiiltelefon
Helista 1322*piletikood*Ühiskaardi number, kinnituseks vajuta *
(tärn). Hinnale lisandub teenustasu + 0,32 €.
Piletikoodid raha laadimiseks mobiiltelefoniga:
Piletikood

Hind

+2 €

602

2€

+5 €

605

5€

+10 €

610

10 €

+20 €

620

20 €

Piletiinfo Narvas sõitjale

Ühekordne sõidupilet – 0,50 eurot
10-päevane sõidupilet – 5,75 eurot
20-päevane sõidupilet – 11,50 eurot
30-päevane sõidupilet – 15,35 eurot
30-päevane õpilaste sõidupilet – 6,40 (kehtiv vanuses kuni
25 aastat)
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Perioodipilet
e-pileti süsteemis saab Narva perioodipilet osta vaid
Ühiskaardile;
varem ostetud paberkuukaardid kehtivad kuni 31.01.2016.
sisenedes tuleb perioodipilet (e-pilet) valideerida;
perioodipilet kehtib 10, 20 või 30 päeva kasutaja poolt valitud
päevast alates ja hakkab kehtima ühiskaardi valideerimise

hetkest validaatoris.
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Üksikpilet sularahas:
sularahaga paberist üksikpileti ostmise võimalus jääb alles;
sularaha eest ostetud üksikpilet on ühe sõidu pilet.
Soodustusega sõitjad:
soodustuse saamiseks tuleb Ühiskaart isikustada;
Soodustuste saamiseks peab kohalik omavalitsus olema
soodustuse määranud ja süsteemi sisestanud (pöörduge
kohaliku omavalitsuse poole);
kui teie andmed registrites muutuvad (näiteks sissekirjutus või
õpilase staatus või omavalitsuse soodustus) tuleb kaart uuesti
isikustada. Kaardi andmed muutuvad alles Ühiskaardi uuesti
isikustamisel.

Rikketelefon 6118000 tasuta.

