
Igal bussi sisenemisel tuleb bussikaart valideerida või osta pilet bussijuhilt

Piletihinnad Pärnu linna- ja maaliini bussides alates 01.07.2018

Mujal
elav

Pärnumaa
elanik

Bussikaarti valideerides

Bussijuhilt, sularahas, trükitud

Üks tund linna- ja maaliinidel, valideeritud linnaliini bussis

Üks tund linna- ja maaliinidel, valideeritud maaliini bussis

Üks tund ainult maaliinidel, valideeritud maaliini bussis

Üks päev linna- ja maaliinidel, tekib ise tunnipiletite alusel

Üks päev ainult maaliinidel, tekib ise tunnipiletite alusel

5 päeva linna- ja maaliinidel, tekib ise tunni- ja päevapiletite alusel

5 päeva ainult maaliinidel, tekib ise tunni- ja päevapiletite alusel

30 päeva linna- ja maaliinidel

30 päeva linna- ja maaliinidel õpilane, üliõpilane, 65 + vanuses,
puuduva töövõimega, 18+ vanuses keskmise või raske puudega

30 päeva ainult maaliinidel

1 €

1 €

-

3 €

-

5 €

-

10 €

-

-

2 €

-

1 €

5 €

3 €

15 €

5 €

45 €

25 €

10 €

Üks tund maaliinidel (ei saa kasutada linnaliine), müük maaliini bussis

Üks tund maaliinidel (ei saa kasutada linnaliine),
müük nr 39, 40, 57 bussis

Üks tund linnaliinidel (ei saa kasutada maaliine), 
müük linnaliini bussis

1 €

2 €

3 €

1 €

2 €

3 €

Tasuta sõit maaliinidel:  
Kõik isikud alla 20 ja alates 63 aasta vanu-
ses. Sügava puudega isiku saatja ja  
kuni 16-aastase puudega isiku saatja. 
 
Tasuta sõit linnaliinidel (ainult Pärnu-
maa elanikud):  
õpilane, üliõpilane, pensionär, töövõime-
tuspensionär, puuduva töövõimega, 65+ 
vanuses,  4- ja enama lapsega pere, 
eestkostealune.

Tasuta sõit linnaliinidel (sõltumata elukohast) 
Puudega kuni 18-aastane ja tema saatja, süga-
va puudega isiku saatja,  kaitseväe ajateenija.  
 
Tasuta sõit üle Eesti:  
Eelkooliealine, puudega kuni 16-aastane,  
sügava puudega 16+ vanuses, raske nägemis-
puudega,  sügava või raske nägemispuudega 
isiku saatja, juht- või abikoer.

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus • tel 17018 • e-post info@pytk.ee

NB! 3. juuli lisalehes avaldatud Ühistrans-
pordikeskuse õige telefoni nr on 17018.


