Κατέβασε την εφαρμογή
“CYPRUS BUS” της Motion.

Πού μπορώ να
προμηθευτώ

Η αγορά και επαναφόρτιση της ΜΟΤΙΟΝ
BUS CARD στην Λευκωσία γίνεται στα
παρακάτω σημεία πώλησης του ΟΣΕΛ:
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Σημείο πώλησης εισιτηρίων στην
οδό Παντελή Κατελάρη
(100μέτρα από το σταθμό Πλατείας Σολωμού)

22318120
2

Κεντρικό Σταθμό Μακαρίου Σταδίου
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Σταθμό Γενικού Νοσοκομείου

4

Σταθμό Ταμασού

5

Σταθμό Τεμπριάς

Η εφαρμογή «Cyprus Bus» της
MOTION είναι η επίσημη
εφαρμογή του ΥΜΕΕ.
Παρέχει πληροφορίες σχετικές
με τον χρονοπρογραμματισμό
των λεωφορείων Παγκύπρια και
τον πραγματικό χρόνο άφιξης
λεωφορείου σε κάθε στάση.”

Μάθε περισσότερα στο:

www.motionbuscard.org.cy
Εξυπηρέτηση Πελατών:

Και στην ιστοσελίδα:

www.motionbuscard.org.cy
μέσω JCC

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΗΤΑ

Πώς λειτουργεί η
έξυπνη κάρτα
και από πού μπορείτε
να την προμηθευτείτε.

1

22570061

22465546

ΕΥΚΟΛΑ & ΑΠΛΑ

www.osel.com.cy

22351484

22335115

Νέα εποχή στις δημόσιες συγκοινωνίες

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ
Στόχος έργου η προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη χρήση
λεωφορείων και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
δημόσιων μεταφορών.
Προϋπολογισμός Έργου: €10εκ.
Συνεισφορά Ταμείου Συνοχής: 85%

2

3

Πώς λειτουργεί η
MOTION BUS CARD

Οι Έξυπνες Κάρτες για όλη
την Κύπρο
Η πλαστική MOTION BUS CARD είναι μια
επαναφορτιζόμενη κάρτα στο μέγεθος
πιστωτικής, η οποία φορτίζεται με διαφορετικά
προϊόντα κομίστρου του ΟΣΕΛ ή άλλων
Οργανισμών Συγκοινωνιών στη Κύπρο, ανάλογα
με τις ανάγκες διακίνησης σας.

Η ΄Εξυπνη Κάρτα (ΜΟΤΙΟΝ BUS CARD) διατίθεται είτε
ως Χάρτινη Πολλαπλών Διαδρομών μίας χρήσης, είτε
ως Πλαστική Επαναφορτιζόμενη (Ανώνυμη ή
Προσωποποιημένη).
Όλες οι έξυπνες κάρτες παρέχουν την δυνατότητα
χρήσης 3 διαφορετικών λεωφορείων εντός 90’ από
την πρώτη ακύρωση χωρίς πρόσθετη χρέωση. Επίσης,
εφαρμόζονται μέγιστα όρια χρέωσης ανάλογα και με
τον τύπο της κάρτας.
Η Πλαστική ΜΟΤΙΟΝ BUS CARD φορτίζεται με μέχρι
τρία διαφορετικά εισιτήρια περιόδου (π.χ. 7, 30 ή 365
ημερών) και με μετρητά.
Η Προσωποποιημένη Πλαστική ΜΟΤΙΟΝ BUS CARD
που προσφέρει δικαίωμα σε εκπτώσεις ανήκει
αποκλειστικά στον κάτοχό της του οποίου το όνομα
και φωτογραφία εκτυπώνονται στην κάρτα. Η
Προσωποποιημένη και η Εγγεγραμμένη Ανώνυμη
Έξυπνη Κάρτα προσφέρουν το δικαίωμα επιστροφής
του υπόλοιπου σε περίπτωση απώλειας ή
καταστροφής, με καταβολή του κόστους
αντικατάστασης.
Σε περίπτωση χρήσης Λεωφορείου χωρίς να κατέχετε
φορτισμένη Έξυπνη Κάρτα σας εκδίδεται από τον
οδηγό χάρτινο εισιτήριο μιας διαδρομής, χωρίς
δικαίωμα χρήσης σε άλλα λεωφορεία.

Η MOTION BUS CARD κυκλοφορεί σε δύο τύπους:
Προσωποποιημένη,

φέρει την φωτογραφία και
αναγράφει τα στοιχεία του κατόχου της.

Ανώνυμη,

χωρίς προσωπικά στοιχεία.

Μπορείτε να την εγγράψετε στο όνομα
σας στα κατά τόπους σημεία πώλησης.

Σε ποιούς απευθύνεται η
MOTION BUS CARD;

Κόμιστρα Εισιτηρίων
Τύπος
Εισιτηρίου

Κανονικό

Με έκπτωση*

€1.50

€0,75

Ημερήσιο
Απεριόριστων
Διαδρομών

€5

€2.50

Εφταήμερο
Πολλαπλών
Διαδρομών

€20

€10

Μηνιαίο
Πολλαπλών
Διαδρομών

€40

€20

Μονής Διαδρομής

Βραδινό
Μονής Διαδρομής
(21:00-4:00)

€2.50

€1.25

Ημερήσιο
Πολλαπλών
για Όλες τις
Επαρχίες

€15

€7.50

Ετήσιο
Πολλαπλών
Διαδρομών

€400

€200

Προσωποποιημένη: Σε τακτικούς χρήστες του ΟΣΕΛ
για να αποθηκεύουν προϊόντα κομίστρου του
οργανισμού με δικαίωμα εκπτώσεων και επιστροφής
υπολοίπου σε περίπτωση απώλειας.
Προσωποποιημένη: Σε όσους δικαιούνται δωρεάν
μετακίνηση ή με έκπτωση (Φοιτητές - Κάτοχοι
Κοινωνικής Κάρτας, ΑΜΕΑ, στρατιώτες, μαθητές),
με δικαίωμα εκπτώσεων και επιστροφής υπόλοιπου
σε περίπτωση απώλειας.
Ανώνυμη: Σε όποιον επιθυμεί να έχει αποθηκευμένα
σε μια ΜΟΤΙΟΝ BUS CARD εισιτήρια περιόδου και
χρήματα (wallet*), ή Αριθμών εισιτηρίων σε Χάρτινη
Έξυπνη Κάρτα για να μπορεί να χρησιμοποιεί τα
μέσα του ΟΣΕΛ οποιαδήποτε στιγμή.

*Διαθέσιμο μετά τον Οκτώβριο 2018

Στα κόμιστρα του πιο πάνω πίνακα περιλαμβάνεται και ο Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας.
Δικαιούνται μεταφορά με έκπτωση:
*Μαθητές, Φοιτητές, άτομα κάτω των 18ετών, κάτοχοι Κοινωνικής
Κάρτας και Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας.
Δωρεάν μεταφορά προσφέρεται σε:
Στρατιώτες, συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα που λαμβάνουν
ενίσχυση και παιδιά μέχρι 6ετών

Μάθε περισσότερα για τα κόμιστρα στο

www.osel.com.cy

