Пам'ятка користувача
проїзним квитком
тривалого користування
 Проїзний квиток тривалого користування (далі - ПКТК) – засіб фіксації
проїзду, створений на основі безконтакної картки, що дає можливість
проїзду в електричному транспорті м.Тернополя та є складовою
Автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів (АСОП та
ОП) КП «Тернопільелектротранс».
 Інформація про види тарифних пакетів ПКТК, термін їх дії та порядок
розрахунку вартості наведена у таблиці.
 Пільгові ПКТК (студентські, учнівські тощо) дають право на проїзд
тільки за наявності в пасажира студентського (учнівського) квитка.
Залишок не використаних їздок та термін дії ПКТК Ви зможете побачити
у підтверджуючому реєстрацію квитку. Квиток друкується за допомогою
валідатора.
 Тарифний пакет «Безліміт» дозволяє зареєструвати лише одну поїздку в
одному транспортному засобі одночасно.
 Поповнити ПКТК можна у пунктах продажу та поповнення, інформація
про які розміщується в салонах транспортних засобів та на сайті
перевізника. Якщо залишок доступних їздок дорівнює 0, Ви маєте
можливість поповнити Ваш ПКТК до закінчення терміну дії попередньо
оплаченого тарифного пакету. Термін дії тарифного пакету продовжиться
автоматично в момент поповнення ПКТК.
 Обраний Вами тарифний пакет ПКТК зміні на інший не підлягає.
 Не рекомендується піддавати карту механічним пошкодженням, згинати
та нагрівати її. У випадку пошкодження картки не використані їздки не
повертаються.
 По закінченні терміну дії тарифного пакету не використані їздки не
зберігаються.
 У разі виходу рухомого складу з ладу під час роботи на маршруті
(лінії) пасажири, що оплатили вартість транспортної послуги або
зареєстрували поїздку, при пересадці на іншу одиницю рухомого
складу повторно вартість проїзду не сплачують та не реєструють ПКТК,
за наявності разового чи підтверджуючого проїзд квитка.
 Придбання ПКТК засвідчує згоду користувача із умовами, зазначеними
вище. У випадку зміни умов користування ПКТК, інформація буде
розміщена у пунктах продажу та поповнення, транспортних засобах та
на сайті перевізника.
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*Вартість тарифного пакету визначена на основі діючого тарифу
на проїзд у міському електротранспорті та може бути змінена у
випадку зміни діючого тарифу.
У разі придбання пакету за старою вартістю тарифного пакету
їздки будуть активні згідно терміну дії відповідного пакету.
Подальше поповнення відбуватиметься за діючою вартістю
тарифного пакету.
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