
موقع  )Mina Sidor( مينحك املزيد
موقع )Mina sidor( هو خدمة مجانية عىل موقعنا، ميكنك من خاللها الوصول إىل الخدمات 

الذكية. وستكون بحاجة إىل رقم شخيص سويدي. ويف كل مرة تشرتي فيها أو تشحن فيها بطاقة 

سفر خاصة بك عرب موقع )Mina sidor( فستحصل عىل خصم 10 ٪ أو قيمة 10 ٪ إضافية. 

.)tappa-bort-garanti ( سجل بطاقة السفر الخاصة بك واحصل عىل ضامنة فقد البطاقة

مالحظة! إن شحنت بطاقة السفر عرب موقع )Mina sidor( فضع يف اعتبارك أنه ال ميكنك 

استالم شحن متوقع عىل منت )Krösatågen( بل عليك استخدام أجهزة رشاء التذاكر بدالً من 

ذلك.

    .www.lanstrafikenkron.se اقرأ املزيد عىل موقع

تطبيق الرحالت  
ميكنك باستخدام تطبيقنا )Länstrafiken Kronoberg( رشاء تذكرة الهاتف الجوال والبحث 

عن الرحالت والحصول عىل مواعيد توقف الحافالت يف كل محطة. قم بتحميل التطبيق يف 

 .)Play Butik( أو )App Store(

أمور من الجيد معرفتها
عربات األطفال

وميكن اصطحاب عربة األطفال مجاناً يف حالة توفر املكان. أما عربات األطفال املستخدمة 

ألغراض غري نقل األطفال فيجب دفع نفس الرسوم الخاصة بالنسبة لألطفال/الشباب.

الدراجة

وميكن اصطحاب دراجة تقليدية ذات عجلتني لكل راكب عىل منت الحافالت اإلقليمية 

والقطارات يف حالة توفر املكان. ورسوم الدراجة هي نفسها بالنسبة لألطفال/الشباب.

التدقيق/رسوم إضافية

وإن مل يحمل الشخص تذكرة أو ثبت أن تذكرته خطأ عند التدقيق فيها فيجب سداد رسوم 

إضافية تبلغ 1000 كرون.

الحيوانات األليفة

ميكن اصطحاب الكالب أو القطط أو غريها من الحيوانات األليفة الصغرية مجاناً رشيطة أال 

تصبح مصدر إزعاج للمسافرين اآلخرين. ويجب أن تبقى الحيوانات مربوطة أثناء الرحلة أو 

جالسة يف حقيبة أو يف قفص. وال يسمح بوضع الحيوانات عىل املقاعد.

حقائب اليد

 وميكنك وباملجان اصطحاب ما تشاء من األمتعة التي ميكنك حملها معك بسهولة. وال يسمح 

بأن تعرقل األمتعة املمرات أو املخارج أو أن توضع عىل املقاعد.

التدخني 

مينع التدخني، مبا يف ذلك السجائر اإللكرتونية، يف الحافالت أو القطارات أو قاعات االنتظار أو يف 

حالة الحامية من الطقس القايس.

السعر العادي
رحلة واحدة

Reskassa نفقات السفر
الحافالت والقطارات

عدد
املناطق

األطفال/
 الشباب

0-19 سنة

 البالغني 
 أكرث من
 20 سنة

زوجية/
عائلية

األطفال/
 الشباب

0-19 سنة

 البالغني 
 أكرث من
 20 سنة

زوجية/
عائلية

116  274912,80 21,6039,20
2 22 376717,6029,6053,60
3 29 498823,2039,2070,40
4 37 6111029,6048,8088,00
5 447313135,20 58,40104,80
6 51 8515340,80 68,00122,40
759 9917847,20 79.20142,40
869 11520755,20 92,00165,60
975 12522560,00 100,00180,00

 1082 13724765,60109.60197,60
118914926871,20119,20214,40

12+  9916529779,20132,00237,60

 السعر للرحلة الواحدة بالكرون سواء بالحافالت 
أو القطارات

 السفر باستخدام     
 Länstrafiken Kronoberg 

– الحافلة والقطار.

Arabiska

بيانات االتصال
مركز العمالء  76 70 0771-76

املكتب 80 32 0470-58

kundcenter@lanstrafikenkron.se

Region Kronoberg/Länstrafiken Kronoberg 
351 88 Växjö

    

منافذ البيع:

Pressbyrån – ألفستا  •
COOP – ليسيبو  •

COOP – لينهوفدا  •
Willys – يونجبي  •

COOP – ماركاريد  •
Börjes – تينجرسيد  •

 Länstrafiken Kronobergs Kundcenter, Pressbyråerna, – فكشو  •
        COOP Dalbo, ICA Maxi Grand Samarkand

COOP – أوسيدا  •
Sydresor – إملهولت  •

تتوفر آالت بيع التذاكر يف جميع محطات القطارات يف املحافظة.



أنواع مختلفة من بطاقات السفر
تذكرة ملرة واحدة )Enkelbiljett( – التذكرة املشرتاة نقداً )kontant( - بطاقة 

 )Resekortet reskassa( السفر لنفقات السفر
إىل أولئك الذين ال يسافرون إال مرات قليلة أو تختلف وجهات سفرهم.

بطاقة السفر لفرتة )Resekortet period( – البالغني – األطفال/الشباب - الطالب 
ً ميكنك التنقل مجاناً ملدة 30 يوماً مسافة محددة سلفا

فئات التذاكر / الحدود العمرية
البالغون ترسي الرسوم العادية اعتباراً من 20 عاماً. 

األطفال/الشباب إىل حد سن 19 عاماً يحصلون عىل تخفيض بقيمة 40 ٪ عىل األسعار 
العادية للبالغني.

األطفال 0-6 أعوام يحق لهم السفر مجاناً بصحبة بالغني قد سددوا رسوم ألنفسهم 
)يسمح لكل بالغ سدد رسوم لنفسه باصطحاب طفلني كحد أقىص(. ميكن لطفلني 
السفر مجاناً مع شخص بالغ يحمل بطاقة تذكرة ملرة واحدة )enkelbiljett( أو 

بطاقة السفر لفرتة بالغ )Resekortet period vuxen( أو بطاقة السفر لفرتة طالب 
)Resekortet period student(. ويشرتي األطفال املتنقلني بدون صحبة بالغ سدد 

رسوم لنفسه تذاكر األطفال/الشباب. 

Duo/Familj تذكرة شخصني/عائلة
ميكنكم السفر أرخص باستخدام هذه التذكرة.  

وهذه التذكرة صالحة لعدد أقصاه خمسة أشخاص، مبا يف ذلك شخصان بالغان 

كحد أقىص. والثمن أرخص بنسبة 10 ٪ من تذكرتني من تذاكر البالغني. 

ويعترب كل شخص أتم 20 عاماً شخصاً بالغاً. 

وميكن أيضاً رشاء تذكرة )Duo/Familj( باستخدام بطاقة نفقات السفر، وهو أمر 

مينح تخفيضاً إضافياً قدره 20 ٪ عىل السعر. 

تذكرة )Duo/Familj( تؤيت مثارها وإن مل يستعملها سوى شخصني بالغني.

يغري املسافرون املجموعة العمرية يف يوم بلوغهم لسن 7 سنوات أو 20 سنة. 

يف حالة الشك بالعمر يجب إبراز هوية، وإال فيجب دفع رسوم طبقاً للمجموعة 

العمرية األعىل. 

)Enkelbiljett( تذكرة ملرة واحدة
تذكرة املرة الواحدة تناسب أولئك الذين ال يسافرون بانتظام أو تختلف وجهات 

سفرهم. يتحدد سعر التذكرة حسب عدد املناطق التي تسافر فيها وعمر املسافر. 

للسفر يف وسائل نقل فكشو ينطبق سعر منطقة واحدة.

 بطاقة السفر لنفقات السفر والفرتة 
)Resekortet reskassa och period(

)Resekort( بطاقة السفر
هذه البطاقة غري شخصية، وميكنك إعارتها لصديق أو أحد أفراد أرستك عندما ال 

تستخدمها. وتعترب بطاقة سفرك ولذلك يجب حملها معك خالل طول السفر. وميكنك 

شحن هذه البطاقة لفرتة ما أو لقيمة مالية معينة أو كليهام.

)Reskassa( نفقات السفر
ميكنك شحن البطاقة ألول مرة مببلغ يبدأ من 100 كرون، ومببلغ 100 كرون كاملة 

عند تعبئة البطاقة. وعندما تدفع مثن تذكرة لرحلة واحدة باستخدام هذه البطاقة 

فستحصل عىل خصم 20 ٪ عىل السعر العادي.

بطاقة )Resekortet period( ملدة 30 يوما 

- ألولئك الذين يتنقلون بشكل منتظم!  
هذه البطاقة صالحة للسفر بعدد غري محدود ملدة 30 يوماً عىل خط محدد سلفاً. 

بهذه البطاقة تحدد ما هو الخط الذي تريد التنقل فيه. إن كنت تنتقل عىل خط 

يقطع أحد حدود املحافظة يف املنطقة فبطاقة )Resekortet period( خيار جيد. كام 

ميكن لك اختيار السفر بالحافلة فقط أو الحافلة والقطار.

بطاقة )Resekortet period( صالحة فقط إذا كانت فيها فرتة مفعلة. ميكن تشحني 

الفرتة عىل منت الحافلة أو يف منافذ البيع أو يف جهاز التذاكر اآليل.  

إذا كنت طفالً/شاباً بعمر 0-19 عاماً.
ميكن لك رشاء فرتة بطاقة )Resekortet period( بخصم قدره 25 ٪.

يجب إبراز هوية سارية املفعول كدليل عىل العمر لدى السفر باستخدام بطاقات 

األطفال/الشباب,

ألولئك منكم الذين يدرسون 

.)Resekortet period( مننح الطالب خصامً قدره 25 ٪ عىل بطاقة -

بطاقة الطالب )Resekort Period Student( صالحة ألولئك الذين عندهم بطاقة 

 .)Studentkort( أو )Mecenatkort(

اإلرجاع 
تتحمل أنت بصفتك مسافراً املسئولية عن ضياع بطاقة السفر أو تلفها. ويف حالة نشوء 

أرضار بسبب األخطاء التقنية فإن البطاقة تستبدل مجاناً يف مركز العمالء أو يف املكتب.

إال أن التذاكر املشرتاة نقداً وبطاقات نفقات السفر ال تسرتجع.

وتستبدل بطاقة السفر ذات فرتة متبقية يف مركز العمالء لرسوم مقابل رسوم إدارية 

بقيمة 50 كرون.

وميكن تغيري مناطق السفر أو الرتقية إىل بطاقة أغىل مثناً لفرتة متبقية بدون دفع رسوم 

إدارية.

وميكن إجراء الرتقية إىل بطاقة أغىل مثناً عن الفرتة الحالية، إال أن فرتة الصالحية ال 

ميكن تغيريها.

وميكن إرجاع بطاقة السفر ذات الفرتة املفعلة وفقاً للجدول التايل:

السفر املجاين إىل املستشفى ومنه بالحافالت
السفر بالحافلة 

السفر بالحافلة ميكن التنقل مجاناً إىل قطاع الرعاية الصحية باستخدام الحافلة داخل 

املحافظة إن أبرزت رسالة االستدعاء للسائق، ولدى عودتك من الرعاية الصحية إن أبرزت 

إيصاالً من مقدم خدمة الرعاية الصحية )vårdgivarkvitto(. وإن مل يكن االستدعاء 

بحوزتك أو إن مل تكن ترغب يف إبرازها فيمكنك سداد مثن التذكرة نقداً وإرسال التذكرة 

 بعد ذلك، مع إيصال من مقدم خدمة الرعاية الصحية إىل العنوان:

Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö.  ال يعوض إقليم كرونوبرغ إال 

عن تكلفة السفر الفعلية بالحافلة، أي الثمن الذي دفعته بالبطاقة املرصفية أو بنفقات 

السفر.  فإن سددت مثن تذكرتك نقداً فلن نعوضك عن البدل النقدي الذي تقدمه رشكة 

مواصالت املحافظة بقيمة 20 كرون.

السفر بالقطار  

إذا فضلت السفر إىل قطاع الرعاية الصحية بالقطار فيجب عليك رشاء التذكرة قبل 

السفر. للحصول عىل تعويض عن التذكرة يجب إرسالها مع إيصال من مقدم خدمة 

الرعاية الصحية )vårdgivarkvitto( إىل العنوان:

 .Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö

هكذا تسدد مثن تنقلك بالحافلة

باستخدام بطاقة السفر، مشحونة لفرتة معينة أو لنفقات سفر معينة أو لكليهام  •

باستخدام البطاقة املرصفية. هناك آالت دفع بالبطاقة املرصفية عىل منت كل حافالت   •
رشكة مواصالت املحافظة )Länstrafiken Kronoberg(. ميكن استعامل ماسرتكارد 

أو فيزا.

باستخدام تذكرة هاتف الجوال )mobilbiljett(.  الرشاء عرب تطبيقنا   • 
)Länstrafiken Kronoberg(. أول مرة تشرتي فيها تذكرة هاتف الجوال يجب 
تسجيل بطاقة مرصفية أو ماسرتكارد أو فيزا أو خدمة الفواتري )Klarna(. وتفعل 

هذا مبارشة عىل الجوال بعد تسجيل عدد قليل من البيانات. بإمكانك رشاء تذكرة 

هاتف الجوال 20 دقيقة قبل السفر. يجب رشاء التذكرة قبل الركوب يف الحافلة.

سداد الثمن نقداً عىل منت الحافلة. وعليك سداد مبلغ إضايف وقدره 20 كروناً عن   •
كل تذكرة لدى رشاء التذاكر نقداً عىل منت الحافلة.  وال تضاف أي رسوم أخرى لدى 

سداد الثمن بالبطاقة املرصفية أو بالهاتف الجوال أو ببطاقة السفر.

كام ميكنك رشاء التذاكر مبقراتنا لخدمة العمالء أو مبنافذ البيع الخاصة بنا قبيل   •
قيامك بالرحلة.

هكذا تسدد مثن تنقلك بالقطار باستخدام قطارات 
)Krösatåg( أو )Öresundståg(

باستخدام بطاقة سفر مشحونة لفرتة سارية املفعول.  •

باستخدام بطاقة مشحونة لنفقات السفر. اشرت تذكرتك قبل السفر. ميكنك رشاء    •
التذاكر مبقراتنا لخدمة العمالء أو مبنافذ البيع الخاصة بنا قبيل قيامك بالرحلة.  

يف آالت بيع التذاكر عىل رصيف القطار. اشرت تذكرتك قبل السفر. ميكنك     •
دفع الثمن ببطاقة السفر )Resekortet reskassa( أو بالبطاقة املرصفية )فيزا/   

ماسرتكارد/دايرنز/أمريكان إكسربيس(.  

وميكنك عىل منت )Öresundståg( رشاء تذكرتك لرحلة تبدأ يف محافظة     •
كرونوبري وتدفع نقداً مع إضافة مبلغ وقدره 100 كرون.  

ميكنك عىل منت )Krösatågen( رشاء تذاكر السفر ودفع مثنها من خالل نفقات    •
السفر. كام ميكنك دفع الثمن بالبطاقة املرصفية أو نقداً دون سداد مبالغ     

إضافية.  

1% 80

2% 60

3% 50

4% 40

5% 30

6% 20

7% 10

يتم اسرتداد ٪ األيام المتبقية من الصالحية
من قيمة البطاقة


