Persiska

دانستنی های مهم

رکشای اطفال/کالسکۀ کودک
رکشای اطفال در صورت موجودیت جا میتواند به صورت رایگان به همراه برده شود.
برای آن رکشای اطفال که به مقاصد دیگر به غیر از انتقال اطفال به کار گرفته میشود،
همانند کرایۀ کودکان/جوانان کرایه اخذ میگردد.
بایسکل
در صورت موجودیت جا ،هر مسافر میتواند یک بایسکل معمولی دو تایره(دو چرخ
دار) را با خود در بس های محلی  Regionbussو ریل/قطار به همراه داشته باشد.
کرایۀ بایسکل معادل کرایۀ اطفال/جوانان میباشد.
کنترول/هزینۀ اضافی
هرگاه شخص تکت نداشته باشد و یا هم تکت نادرست داشته باشد در صورت کنترول
مکلف به پرداخت یک هزینۀ اضافی بالغ بر  1000کرون میگردد.
حیوانات خانگی
سگ ،پشک و دیگر حیوانات کوچک خانگی را،در صورتی که برای دیگران باعث
ایجاد ناراحتی نگردند،میتوان به شکل رایگان با خود به همراه داشت .حیوانات باید در
جریان سفر بسته بوده و یا هم در داخل قفس یا بکس قرار داشته باشند.
حیوانات نباید در روی چوکی ها قرار داده شوند.
بار دستی/بکس دستی
شما میتوانید همان قدر بار دستی را با خود به طور رایگان به همراه داشته باشید که
به سادگی توان حمل آن را دارید .بار دستی نباید راه های خروجی را مسدود کند و یا
روی چوکی ها جا داده شود.
استفاده از دخانیات (سگرت کشیدن)
در داخل بس ها ،ریل/قطار ها ،در سالون های انتظار یا در زیر سایه بان ،کشیدن
سگرت حتی سگرت های الکترونیک نیز ممنوع میباشد.

اطالعات تماس

دفتر نمایندگی  0470ـ  58 32 80ـ 0470
بخش خدمات مراجعین  76 70 76ـ 0771
kundcenter@lanstrafikenkron.se
Region Kronoberg
Länstrafiken Kronoberg
Växjö 88 351

محالت ثابت فروش
•Alvesta – Pressbyrån
•کفتریای ایستگاۀ راۀ آهن ـ Hovmantorp
•Lessebo – COOP
•Lenhovda – COOP
•Ljungby – Willys
•Markaryd – COOP
•Tingsryd – Börjes
•Växjö – Länstrafiken Kronobergs Kundcenter, Pressbyråerna,
COOP Dalbo, ICA Maxi Grand Samarkand
•Åseda – COOP
•Älmhult – Sydresor
دستگاه های اتومات فروش تکت در همه ایستگاه های ریل در این والیت موجود میباشد

قیمت سفر یکطرفه توسط بوس و ریل

صندوق سفر

قیمت عادی

بوس و ریل
سفر یکطرفه
اطفال/
تعداد اطفال/
بزرگساالن دو نفری/
بزرگساالن دو
زون ها نوجوانان از  ۲۰سال
نفری /نوجوانان از  ۲۰سال
فامیلی
فامیلی
 ۰تا  ۱۹سال و باالتر
 ۰تا  ۱۹سال و باالتر
1

16

27

49

12,80

21,60

39,20

2

22

37

67

17,60

29,60

53,60

3

29

49

88

23,20

39,20

70,40

4

37

61

110

29,60

48,80

88,00

5

44

73

131

35,20

58,40

104,80

6

51

85

153

40,80

68,00

122,40

7

59

99

178

47,20

79,20

142,40

8

69

115

207

55,20

92,00

165,60

9

75

125

225

60,00

100,00

180,00

10

82

137

247

65,60

109,60

197,60

11

89

149

268

71,20

119,20

214,40

12+

99

165

297

79,20

132,00

237,60

سفر با ترافیک والیتی (کرونوبری)
Kronoberg
– بس و ریل/قطار.

تکت های مختلف سفری

تکت یک باره ـ پول نقدـ کارت سفری ،تکت های از قبل پرداخت شده
برای شما که گاهگاهی سفر میکنید و یا مقاصد سفر تان متفاوت میباشد.
کارت سفری زمانی ـ بزرگساالن ـ کودکان/جوانان ـ دانش آموزان
شما در جریان  30روز به شکل رایگان در یک فاصله میان دو شهری که خود آن را
تعین میکنید ،سفری مینمائید.

دسته بندی تکت ها/محدودیت های سنی

شخص از  20سالگی ببعد بزرگسال شمرده شده بنا َ قیمت معمولی تکت اعتبار دارد.
اطفال/جوانان تا  19ساله میتوانند  40فیصد تخفیف در قیمت های عادی بزرگساالن را
بدست بیآورند.
اطفال  0ـ  6ساله در صورت همراهی با یک فرد بزرگسال که کرایه می پردازد،
مجانی سفر میکنند(.حداعظم دو طفل با هر بزرگسال کرایه پرداز) آنچه به عنوان
تکت بزرگسال شمرده میشود عبارت است از تکت یک باره ،کارت سفر زمانی برای
بزرگساالن و کارت سفر زمانی برای دانش آموزان .اطفالی که تنها و بدون همراهی
یک فرد بزرگسال که کرایه میپردازد سفر میکنند ،کرایۀ اطفال/جوانان را می پردازند.

تکت Duo/Familj

شما با تکت  Duo/Familjفوق العاده ارزان سفر میکنید.
این تکت برای تا پنج نفر اعتبار دارد که از آن جمله به طور اعظم دو نفر آنها میتوانند
بزرگسال باشند .قیمت این تکت در مقایسه با دو تکت بزرگسال ها  10فیصد ارزانتر
میباشد.
همه افرادی که بیست ساله شده اند ،بزرگسال شمرده میشوند.
تکت  Duo/Familjرا میتوان حتی با  Reskassaنیز پرداخت نمود که  20فیصد
تخفیف اضافی را در قیمت تکت موجب میگردد.
حتی اگر که دو نفر بزرگسال هم از تکت  Duo/Familjاستفاده کنند ،باز هم اقتصادی
تمام میشود.
گروپ سنی مسافران روزی تبدیل میشود که آنها  7و  20ساله میشوند .در صورت
موجودیت شک در مورد سن ،باید کارت هویت (کارت شناسایی)ارائه گردد .در غیر آن
قیمت تکت نظر به نزدیکترین گروپ باالتر سنی تعین میگردد.

تکت یک باره Enkelbiljett

تکت یک باره یا  Enkelbiljettبرای شما که به طور مرتب و منظم سفر نمی کنید و یا
هم مقصد سفر تان متغییر میباشد،است.
قیمت تکت یک باره نظر به تعداد زون های که شما در آن سفر میکنید و سن مسافر
تعین میگردد .برای سفر در ترافیک شهری  Växjöقیمت تکت برای یک زون اعتبار
دارد.

“کارت سفری” “ ،Resekortetتکت های از قبل پرداخت
شده”  Reskassaو “تکت های زمانی” Period
Resekort

“کارت سفری” یا  Resekortشخصی نبوده و زمانی که شما خود از آن استفاده نمی
کنید میتوانید آن را به یک دوست تان و یا هم یکی از اعضای خانواده به امانت بدهید.
 Resekortتکت سفر شما بوده و باید در جریان همه سفر آن را با خود داشته باشید.
شما میتوانید  Resekortرا با “تکت زمانی”  Periodیا با “تکت های از قبل پرداخت
شده”  Reskassaو یا هم با هر دوی آنها چارچ کنید.
“تکت های از قبل پرداخت شده” Reskassa
 Reskassaرا میتوان با یک مبلغ دلخواه ،البته با تعداد مساوی  100کرون .پرداخت
یک “تکت یک باره” با  Reskassaبرای شما در مقایسه با تکت معمولی  20فیصد
ارزانتر تمام میشود.

“کارت های سفری زمانی”  30روزه
ـ برای شما که به طور منظم سفر میکنید
“کارت سفری زمانی” برای اجرای سفر های نامحدود در جریان  30روز در یک مسافۀ از
قبل انتخاب شده ،اعتبار دارد .با این کارت شما تصمیم میگیرید که در کدام مسافه میخواهید
سفر کنید .اگر شما هر روز در یک مسیری سفر میکنید که از یکی از سرحدات والیتی
عبور میکند ،در آن صورت شما میتوانید با مزیت از “کارت سفر زمانی” استفاده نمائید .شما
حتی تصمیم میگیرید ک با بس سفر کنید یا با ریل/قطار و یا هم با هر دو.
“کارت سفری زمانی” صرفا َ در زمانی که برای فعال ساختن آن(تعین شده)است،اعتبار دارد.
یک “کارت زمانی” را میتوان در داخل بس ها ،در محالت فروش تکت ما و در دستگاه های
اتومات در ایستگاه های ریل فعال ساخت.
شما که کودک/جوان هستید  0ـ 19ساله
ـ میتوانید “کارت سفری زمانی” یا  Resekortet periodرا با
 25فیصد تخفیف خریداری کنید.
برای تائید سن در هنگام سفر با “کارت های زمانی” برای
کودکان/جوانان باید کارت هویت معتبر ارائه گردد.
برای شما که دانش آموز هستید
ـ ما در  Resekortet periodیا “کارت سفری زمانی” 25
فیصد تخفیف میدهیم.
“کارت سفری زمانی دانش آموزان” یا Resekort Period
 Studentبرای افرادی اعتبار دارد که دارای کارت Mecena
و یا  Studentkortهمراه با “لوگوی سفر دانشجویی” یا studentreselogotypen
باشند(.افزودن عکس ـ به طور جداگانه ارسال میگردد)
بازپرداخت/باز گرداندن
شما به عنوان یک مسافر ،خود برای گم شدن و یا هم خساره مند شدن “کارت سفری” یا
 Resekortتان مسئول میباشید .کارت های که به دلیل نواقص تخنیکی خساره مند شده است
را میتوان به طور رایگان در دفتر خدمات مراجعین و یا در نمایندگی ما ،تبدیل کرد.
“تکت های یک باره” یا  Kontantbiljettو “تکت های از قبل پرداخت شده” یا
 Reskassaباز خرید/باز پرداخت نمیشود.
کارت های سفری حاوی “تکت های زمانی” که تا هنوز فعال ساخته نشده است ،در دفتر
خدمات مراجعین ما در بدل پرداخت  50کرون هزینۀ اداری ،بازخرید میشود.
تغییر زون و یا هم به روز ساختن کارت های زمانی که هنوز فعال ساخته نشده است ،جهت
هزینۀ اداری صورت میگیرد.
بدست آوردن یک کارت گرانتر ،بدون پرداخت ِ
“کارت زمانی” که فعال ساخته شده است را نیز میتوان جهت بدست آوردن کارت گرانتر به
روز ساخت ،ولی بدون تغییر دادن زمان اعتبار آن.
بازپرداخت/بازگرداندن کارت سفری که فعال ساخته شده است بر اساس جدول ذیل صورت
میگیرد:

تاریخ ختم اعتبار

بازپرداخت برحسب فیصد
ارزش کارت

1

% 80

2

% 60

3

% 50

4

% 40

5

% 30

6

% 20

7

% 10

سفر های رایگان به/از مرکز مراقبت های صحی

 Mina sidorخدمات بیشتر را ارائه میدارد

شما میتوانید در داخل والیت به طور رایگان به مراکز خدمات صحی سفر کنید .برای این
کار باید نامۀ را که (از شفاخانه)دریافت نموده اید به راننده نشان بدهید.در زمان برگشت
نیز “رسیدی” را که از مرکز خدمات صحی بدست آورده اید به راننده نشان بدهید .اگر
شما نامه یا فراخون ندارید و یا هم نمی خواهید آن را نشان بدهید ،تکت را با پول نقد
خریداری نماید .سپس تکت را همراه با “رسیدی” که از مرکز خدمات صحی بدست
آورده اید به  Växjö 88 351 ,Region Kronoberg, Serviceresorبفرستید.
 Region Kronobergصرفا َ مصارف اصلی را برای سفر توسط بس جبران میکند،
یعنی پولی که توسط کارت بانک و یا هم  Reskassaپرداخت شده است .اگر شما از
داخل بس “تکت یک باره” را با پول نقد خریداری میکنید در آن صورت  20کرون پول
اضافی که توسط ترافیک والیت اخذ میگردد ،باز پرداخت نمیشود.

Reseapp

سفر با بس

سفر با ریل/قطار

اگر میخواهید با ریل به مرکز خدمات صحی سفر کنید باید تکت تان را قبل از سفر
خریداری کنید .برای این که بتوانید پول(خرید تکت) را بدست بیآورید باید شما تکت را
همراه با “رسید” مرکز خدمات صحی به این آدرس بفرستیدRegion Kronoberg, :
.Växjö 88 351 ,Serviceresor
برای سفر تان با بس این چنین پول می پردازید
•توسط “کارت سفری” یا  Resekortکه حاوی “تکت زمانی” و یا  Reskassaباشد.
•با کارت بانک .در همه بس های  Länstrafiken Kronobergماشین های پرداخت
پول با کارت موجود میباشد .کارت های  MasterCardو  VISAمدار اعتبار
میباشد.
•با تکت در تیلفون موبایل توسط “برنامه” یا  appما به نام Länstrafiken
( Kronobergتکت)خرید کنید .نخستین باری که شما تکت را توسط موبایل تان
خریداری میکنید نیاز دارید تا یک کارت بانک MasterCard ،VISA ،را ثبت
نمائید و یا هم شیوۀ پرداخت پول توسط “رسید” یا  Fakturatjänsten Klarnaرا
انتخاب کنید .این کار را با(ارائه)اطالعات مختصر ،مستقیما َ در تیلفون موبایل انجام
میدهید .در زودترین فرصت شما میتوانید تکت توسط موبایل را  20دقیقه قبل از سفر
خریداری کنید .تکت را باید قبل از این که سوار بس شوید خریداری کنید.
•با پرداخت پول نقد در بس .در هر فرصت پرداخت پول در داخل بس ،مبلغ  20کرون
به شکل هزینۀ اضافی اخذ میگردد .در صورت پرداخت پول توسط کارت بانک،
تیلفون موبایل یا Resekortetکدام هزینۀ اضافی اخذ نمیگردد.
•شما همچنان میتوانید تکت رااز بخش خدمات مراجعین یا مراکز فروش ما در ارتباط به
سفر تان خریداری کنید.

برای سفر تان توسط  Öresundstågیا  Krösatågاین
چنین تکت خریداری میکنید.

•توسط “کارت سفری”  Resekortetکه حاوی تکت زمانی معتبر باشد.
•با “کارت سفری”  Resekortetکه حاوی “سفر های از قبل پرداخت شده” یا
 reskassaباشد .تکت تان را قبل از سفر خرید کنید .شما میتوانید تکت را از بخش
خدمات مراجعین یا مراکز فروش ما در ارتباط به سفر تان خریداری کنید.
•از دستگاۀ های اتومات در (پلت فورم) .تکت تان را قبل از سفر خریداری کنید.
شما میتوانید با “کارت سفری” یا  ،Resekortetسفر های از قبل پرداخت شده یا
 Reskassaو یا هم کارت بانک (/VISA/MasterCard/Diners
 )American Expressپرداخت نمائید.

 Mina sidorخدمات رایگانی است در ویب سایت ما .شما میتوانید در آنجا
به پیشنهادات و خدمات هوشمندانه دسترسی یابید .شما به شمارۀ شناسایی یا
 Personnummerسویدنی نیاز دارید .هر باری که شما کارت سفری تان را از
طریق  Mina sidorخرید و یا چارچ میکنید 10،فیصد تخفیف یا  10فیصد ارزش
اضافی را بدست میآورید Resekort .خود را ثبت کرده و “گرانتی دریافت کارت جدید
در صورت مفقود شدن” را بدست آورید.
توجه! اگر شما کارت تان را از طریق  Mina sidorچارچ نموده و با ریل/قطار سفر
میکنید در آن صورت باید تکت تان را در یک دستگاۀ اتومات فعال بسازید.
در  www.lanstrafikenkron.seبیشتر بخوانید
شما با reseappما به نام  Länstrafiken Kronobergمیتوانید توسط تیلفون
موبایل خود تکت خریداری نموده ،سفر را جستجو کرده ،ایستگاه های بس و نقشه را
ببینید و یا هم اوقات حرکت را از ایستگاه ها جستجو نمائید .این  appرا از App
 Storeیا  Play Butikداونلود کنید.

