Ο εύκολος οδηγός
σας για το myki
Το εισιτήριό σας για τα τραίνα,
τραμ και λεωφορεία της
Μελβούρνης

Το myki είναι η επαναχρησιμοποιήσιμη
κάρτα συγκοινωνιών - το εισιτήριό σας
για να μετακινείστε στα τραίνα, τραμ
και λεωφορεία στη Μελβούρνη και σε
πολλά μέρη της επαρχιακής Βικτώριας.
Αυτός ο απλός οδηγός περιλαμβάνει:
– συμπλήρωση χρημάτων με myki
Money και myki Pass
– τιμές αστικών εισιτηρίων
– σκανάρισμα κατά την επιβίβαση και
αποβίβαση
– Χάρτης Δωρεάν Ζώνης Τραμ.
Αν σχεδιάζετε να ταξιδέψετε στην
επαρχιακή Βικτώρια επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα
ptv.vic.gov.au/regionaltickets

2018
τιμή εισιτηρίων myki
Χάρτης Δωρεάν
Ζώνης Τραμ

Αγοράστε κάρτα myki και συμπληρώστε την με χρήματα
Κάρτα για ολόκληρο εισιτήριο κοστίζει $6, $3 μειωμένο
Μπορείτε να αγοράσετε κάρτα myki και να την συμπληρώσετε με
χρήματα στα παρακάτω μέρη:
– σε περίπου 800 καταστήματα περιλαμβανομένων όλων των
καταστημάτων 7-Eleven
– μηχανές myki σε επιλεγμένους σταθμούς και στάσεις
– γραφεία έκδοσης εισιτηρίων στους μεγάλους σταθμούς
τραίνων
– PTV Hubs (κέντρα εξυπηρέτησης κοινού)
– πάνω στο λεωφορείο (ανώτατο ποσό $20)
– στην ιστοσελίδα ptv.vic.gov.au ή τηλεφωνήστε στο
1800 800 007 (επιτρέψτε μέχρι επτά ημέρες για να λάβετε την
κάρτα myki και περίπου 90 λεπτά για συμπλήρωση χρημάτων
από το διαδίκτυο).

Η κάρτα σας δεν είναι κλειδωμένη στο myki Money ή
στο myki Pass – μπορείτε να επιλέξετε κάθε φορά που
συμπληρώνετε χρήματα.
Μπορείτε να έχετε στην κάρτα σας myki Money και myki Pass
την ίδια στιγμή, αλλά η κάρτα σας θα χρησιμοποιήσει πρώτα
το myki Pass.
Το myki Pass δεν λειτουργεί αν το ποσό στο myki Money έχει
αρνητικό υπόλοιπο.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις τιμές
των εισιτηρίων και να συγκρίνετε το myki Money με το myki
Pass στο ptv.vic.gov.au/fares

Στα είδη των μειωμένων εισιτηρίων περιλαμβάνονται για Παιδιά,
Ηλικιωμένους και Μειωμένο Γενικής Κατηγορίας. Ελέγξτε αν
δικαιούστε στο ptv.vic.gov.au/concession
myki Money

myki Pass

Αν μετακινείστε περιστασιακά, πληρώνετε μόνο όταν τη
χρησιμοποιείτε.

Αν μετακινείστε συχνά, συμπληρώστε με χρήματα τις διαδοχικές
μέρες.

Βάλτε χρήματα στην κάρτα και το myki θα υπολογίσει την
κατώτερη τιμή εισιτηρίου με βάση τον προορισμό σας.

Όταν μετακινείστε πιο συχνά από πέντε μέρες την εβδομάδα,
εξοικονομείτε χρήματα με το myki Pass.

Το πρώτο άγγιγμα της ημέρας θα δημιουργήσει εισιτήριο 2 ωρών.

Συγκρίνετε επτά ημέρες μετακίνησης για τη Ζώνη 1+2.

Αν συνεχίσετε να ταξιδεύετε μετά τις 2 ώρες, θα χρεωθείτε την
τιμή για ολόκληρη την ημέρα.

myki Money $55.60 (5 x Ημερήσια, 2 x Σαββατοκύριακο
ημερήσιο)
myki Pass
$43.00 (Πάσο για 7 μέρες)

myki Money
τιμές αστικών
εισιτηρίων

Ολόκληρο εισιτήριο

Μειωμένο

myki Pass
τιμές αστικών
εισιτηρίων

Ολόκληρο εισιτήριο

Μειωμένο

Ζώνη 1+2

$4.30

$2.15

Ζώνη 1+2

$43.00

$21.50

Μόνο Ζώνη 2

$2.94

$1.47

Μόνο Ζώνη 2

$29.40

$14.70

2 ώρες

7 ημέρες

Ημερήσιο

28 – 325 ημέρες

Ολόκληρο εισιτήριο

Μειωμένο

Ζώνη 1+2

$8.60

$4.30

Μόνο Ζώνη 2

$5.88

$2.94

$6.30

$3.15

**

Σαββατοκύριακο

**και επίσημες αργίες

Ολόκληρο εισιτήριο

Μειωμένο

Ζώνη 1+2

$5.18*

$2.59*

Μόνο Ζώνη 2

$3.52*

$1.76*
*Τιμή ανά ημέρα

Σκανάρισμα κατά την επιβίβαση

Τραίνα
Να θυμάστε να σκανάρετε κατά την επιβίβαση και
αποβίβαση.
Λεωφορεία
Να θυμάστε να σκανάρετε κατά την επιβίβαση και
αποβίβαση.

Πακέτο myki Explorer
Αν είστε επισκέπτης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έτοιμη
για χρήση κάρτα myki που θα έχει μια ημέρα απεριόριστων
διαδρομών στις δημόσιες συγκοινωνίες της Μελβούρνης.
Το πακέτο σας περιλαμβάνει επίσης χρήσιμους χάρτες, ένα
σουβενίρ πορτοφόλι και μειώσεις σε πολλά αγαπημένα μας
μέρη. Αν θέλετε να συνεχίσετε τις μετακινήσεις σας, απλά
συμπληρώστε με χρήματα την κάρτα σας myki.
Αγοράστε την κάρτα σας από:

Τραμ

– Κέντρο Επισκεπτών Μελβούρνης στο Federation Square

Να θυμάστε να σκανάρετε κατά την επιβίβαση, δεν
χρειάζεται να σκανάρετε κατά την αποβίβαση.

– Στους τερματικούς σταθμούς SkyBus στο Αεροδρόμιο
Μελβούρνης και στο Σταθμό Southern Cross

Μην σκανάρετε κατά την επιβίβαση και αποβίβαση αν
ταξιδεύετε μόνο μέσα στη Δωρεάν Ζώνη Τραμ.

– PTV Hubs (κέντρα εξυπηρέτησης κοινού) στη Μελβούρνη και
επαρχιακή Βικτώρια

Στα τραμ να σκανάρετε κατά την αποβίβαση μόνο αν
ταξιδεύετε στη Ζώνη 2 (Για περισσότερες πληροφορίες
για τις ζώνες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
ptv.vic.gov.au/zones)

Ένα πακέτο myki Explorer για ολόκληρο εισιτήριο κοστίζει $15,
$7,50 μειωμένο

– στο γραφείο υποδοχής σε πολλά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις
καταλύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο
ptv.vic.gov.au/mykiexplorer

Δηλώστε την κάρτα σας στο διαδίκτυο για να
την προστατέψετε
– Προστατέψτε το υπόλοιπο της κάρτας σας σε περίπτωση που
χαθεί ή κλαπεί
– Δείτε το κόστος των πρόσφατων διαδρομών σας και το
υπόλοιπο της κάρτας σας
– Ρυθμίστε αυτόματη συμπλήρωση χρημάτων
– Ζητήστε αντικατάσταση της κάρτας όταν λήξει, κάθε τέσσερα
χρόνια.
– Διαχειριστείτε πολλαπλές κάρτες.

Δωρεάν Ζώνη Τραμ Μελβούρνης
Μην σκανάρετε κατά την επιβίβαση και
αποβίβαση αν ταξιδεύετε μόνο μέσα στη
Δωρεάν Ζώνη Τραμ.
Κοιτάξτε στις πινακίδες στις στάσεις τραμ
για να δείτε τα όρια της ζώνης.
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Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το ptv.vic.gov.au ή
τηλεφωνήστε στο 1800 800 007.
Αν είστε κωφός ή έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας,
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της National Relay Service
(Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης). Οι χρήστες TTY μπορούν να
τηλεφωνούν στο 9619 2727.

Για πληροφορίες σε άλλες γλώσσες:






9321 5454



9321 5441

9321 5444



9321 5445



9321 5446

9321 5443
9321 5449
9321 5440



9321 5442



9321 5447

Αν η γλώσσα σας δεν αναγράφεται επισκεφθείτε το
ptv.vic.gov.au/languages ή τηλεφωνήστε στο 9321 5450.

PTVH2727/17

Εξουσιοδοτήθηκε από τον Οργανισμό Δημόσιας Συγκοινωνίας Βικτώριας, 1 Spring Street, Melbourne.

