فارسی )Farsi( Persiska

قیمت بلیط یک طرفه اتوبوس و قطار

قیمت معمولی

رفت و آمدهای رایگان به تسهیالت مراقبت های بهداشتی

سفر یک طرفه

سفر با اتوبوس

شام با نشان دادن نامۀ زمان تعیین شدۀ خود به راننده ،میتوانید به صورت رایگان به مراکز مراقبت های
درمانی در استان سفر کنید و در بازگشت نیز رسید مسئول بهداشتی-پزشکی خود را به راننده نشان می
دهید .در صورتی که نامۀ دعوت به مراکز درمانی را ندارید و یا به دالیلی منی خواهید آن را نشان بدهید،
میتوانید هزینۀ سفر خود را به صورت نقدی پرداخت کنید و بعد فاکتور خرید بلیط را به همراه رسید پزشک
به آدرس زیر بفرستید Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö :منطقه
 Kronobergتنها هزینه واقعی سفر با اتوبوس ،یعنی پرداخت توسط کارت اعتباری یا کارت سفر را
جایگزین می کند .اگر شام بلیط یک طرفه خود را در داخل اتوبوس با پول نقدی پرداخت کنید ،مرکز
ترافیک استان  20کرون هزینۀ اضافی پرداخت نقدی را جایگزین نخواهد کرد.
سفر با قطار
اگر می خواهید با قطار به مراکز درمانی بروید باید قبل از حرکت قطار بلیط خود را بخرید .به
منظور دریافت غرامت برای بلیط خود ،لطفاً آن را به همراه رسید مرکز درمانی به آدرس زیر بفرستید:
.Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö
بزرگساالنی که نامۀ دعوت به مراکز درمانی پزشکی و دندانپزشکی دارند حق دارند که بدون هزینه اضافی
دو فرزند خود را هم که زیر  6سال باشند به همراه خود بربند .کودکان در کالسکه در صورت این که جا
باشد می توانند همراه باشند.

اطالعات مفید:

شام اجازه ندارید حیوانات را روی صندلی ها بنشانید.

منطقه Kronoberg
ترافیک استانی Kronoberg
Växjö 35188
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سیگار کشیدن  -کشیدن سیگار و حتّی سیگار برقی در اتوبوس ،قطار ،سالن انتظار و یا زیر سقف های
ایستگاه ها ممنوع است.
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دوچرخه  -اگر جا باشد هر مسافری می تواند یک دوچرخۀ معمولی با خود سوار اتوبوس یا قطار کند.

چمدان یا بار دستی  -شام می توانید تا اندازه ای بار همراه خود داشته باشید که بتوانید به راحتی با
خود حمل کنید .چمدان یا بار دستی را نباید جلوی راه رفت و آمد و یا روی صندلی ها قرار دهید.

مرکز مشتریان 0771-76 70 76

39,20
53,60

 0-19سال

 0-19سال

• کافه رستوران Hovmantorp - Hovmantorp

حیوانات همراه  -سگ ،گربه یا سایر حیوانات خانگی را میتوانید به صورت رایگان همراه خود سوار کنید
به رشطی که باعث مزاحمت مسافران دیگر نشوند .حیوانات باید در طی سفر بسته باشند و یا داخل
کیف یا قفس باشند.

kundcenter@lanstrafikenkron.se
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27

49

12,80

21,60

بزرگساالن بلیط چند
از  20سال نفره/خانواده

مراکز فروش در فارشتا Fasta

هزینۀ دوچرخه برابر با یک بلیط کودک /نوجوان است.

اطالعات تماس:

کودکان/
جوانان

بزرگساالن

بلیط چند
نفره/خانواده

تعداد
مناطق

کودکان/
جوانان

اتوبوس و قطار

کالسکه  -در صورتی که جا باشد کالسکه را هم میتوان بدون هزینۀ اضافی سوار کرد .برای کالسکه ای
که به منظور دیگری غیر از حمل کودک استفاده می شود هزینه ای برابر یک مسافر کودک /نوجوان
پرداخت می شود.

کنرتل/هزینۀ اضافی  -در صورتی که هنگام کنرتل ،بلیط نداشته باشید و یا بلیطتان معترب نباشد باید
 1000کرون هزینۀ اضافی بپردازید.

نمایندگی 0470-58 32 80

کارت سفر اعتباری

• Alvesta – Pressbyrån
• Lessebo – COOP
• Lenhovda – COOP
• Ljungby – Willys
• Markaryd – COOP
• Tingsryd – Börjes

• -Växjöمرکز مشرتیان ترافیک استان کرونوبری Pressbyrå ،ها
COOP Dalbo, ICA Maxi Grand Samarkand
• Åseda – COOP
• Älmhult – Sydresor

سفر با ترافیک استانی Kronoberg
 -اتوبوس و قطار.

مدارک مختلف سفر

ما چندین نوع مدرک سفر داریم ،کدام یک برای شام مناسب تر است؟
بلیط تکی
برای کسانی که زیاد سفر نمی کنند و یا به مقصد های مختلفی سفر می کنند.
هزینۀ بلیط تکی را می توان از تلفن همراه ،کارت بانکی  MasterCardو VISA
(ویزا یا مستر کارت) ،کارت سفر اعتباری و یا به صورت نقد پرداخت کرد.
کارت سفر مدّ ت دار

شما به مدّت  30روز می توانید در یک مسیر خاص بین دو شهری که انتخاب می کنید به صورت
محصالن موجود است.
نامحدود سفر کنید .کارت سفر مدّت دار برای بزرگساالن ،کودکان /نوجوانان و ّ

انواع بلیط ،شرط سنی

بزرگسال کسی است که  20ساله و یا باالتر باشد که قیمت بلیط معمولی شامل او می شود.
کودک /نوجوان به افراد زیر  19ساله اطالق می شود و قیمت بلیط آنها  %40کمرت از بلیط معمولی
بزرگساالن است.
مسافران دقیقاً از روزی که  20سال متام می شوند ،گروه س ّنی شان عوض می شود .در صورتی که در
مورد سن مسافر شبهه ای وجود داشته باشد باید کارت شناسائی ارائه شود و گرنه هزینۀ بلیط گروه
س ّنی باالتر محسوب خواهد شد .در سفر به دامنارک افراد باالی  16سال بزرگسال محسوب می شوند.
کودکان بین  0تا  6سال می توانند به همراه بزرگسالی که بلیط معمولی ته ّیه کرده است ،به طور
رایگان سفر کنند( .حداکرث دو کودک به همراه یک بزرگسال که بلیط معمولی دارد)ِ .
بلیط بزرگسا ِل
محصالن باشد.
همراه میتواند بلیط تکی ،کارت سفر مدّت دار بزرگساالن و یا کارت سفر مدّت دار ّ
کودکان بدون همراهی بزرگساالن ،باید بلیط کودک /نوجوان تهیّه کنند.

گروه س ّنی کودکی که  7سالش متام می شود عوض می شود .در صورتی که در مورد سن مسافر شبهه
ای وجود داشته باشد باید کارت شناسائی ارائه شود و گرنه هزینۀ بلیط گروه س ّنی باالتر محسوب
خواهد شد.

بلیط چند نفره /خانواده

با بلیط چند نفره/خانواده شام ارزانرت سفر می کنید.
این بلیط می تواند تا پنج نفر را شامل شود ،که حداکرث دو نفر بزرگسال می تواند در این گروه باشد.
قیمت این بلیط  10درصد ارزان تر از دو بلیط بزرگساالن است.
بلیط را می توان از طریق تلفن همراه ،دستگاه های فروش بلیط و یا مراکز فروش خریداری کرد.
اگر می خواهید بلیط را با کارت سفر اعتباری بخرید %20 ،تخفیف میگیرید.
بلیط های چند نفره /خانواده حتّی اگر فقط شامل دو بزرگسال هم باشد به رصفه است.

بلیط تکی

بلیط تکی برای کسانی است که به طور منظّم سفر منی کنند و یا مقصدشان همیشه یکی نیست.
قیمت بلیط تکی بسته به تعداد مناطقی که سفر را پوشش می دهد و سن مسافر تعیین می شود.
برای سفر در منطقۀ ترافیک شهری  Växjöقیمت  1منطقه حساب می شود.

شما به طرق زیر می توانید هزینۀ اتوبوس خود را بپردازید

کارت سفر اعتباری و مدّ ت دار

• با کارت سفر که به صورت اعتباری و /یا مدّت دار شارژ شده باشد

کارت سفر

کارت سفر شخصی نیست ،شام می توانید زمانی که خودتان از آن استفاده منی کنید ،آن را به یک دوست
یا کسی در خانواده تان قرض دهید .کارت سفر ،بلیط شامست و باید در طول متام سفر همراهتان باشد.
شام می توانید کارت سفر خود را به صورت اعتباری ،مدّت دار و یا هر دو صورت شارژ کنید.

کارت سفر اعتباری
کارت سفر اعتباری را می توانید به مقدار حداقل  100کرون و یا به صورت رضیبی از آن خریداری
و شارژ کنید .هنگامی که شام بلیط تکی خود را با کارت سفر اعتباری می
خرید  %20کمرت از قیمت اصلی سفر پرداخت می کنید.
کارت سفر مدّ ت دار  30روزه

 -برای کسانی که به طور منظّم سفر می کنند!

شام می توانید کارت سفر خود را برای مسافتی که انتخاب می کنید ،به
صورت مدّت دار مثالً  30روزه شارژ کنید .در صورتی که شام در مسافتی را
که در محدودۀ مناطق شهری است به طور منظّم رفت و آمد می کنید می
توانید از کارت سفر مدّت دار استفاده کنید .شام همچنین می توانید تعیین
کنید که آیا می خواهید فقط با اتوبوس سفر کنید یا هم اتوبوس و هم قطار.

• بلیط در تلفن همراه .میتوانید از طریق اپلیکیشن ما  Länstrafiken Kronobergبلیط بخرید.
وقتی برای اولین بار یک بلیط تلفنی می خرید باید یک کارت بانکی ،مسرتکارد یا ویزا ،و یا خدمات
صورتحساب  Klarnaرا ثبت کنید .شام این کار با دادن اطالعات کمی بر روی تلفن خود به طور مستقیم
انجام می دهید .شام می توانید بلیط تلفنی خود را در زودترین حالت 20 ،دقیقه قبل از حرکت خریداری
کنید .شام باید بلیط خود را قبل از سوار شدن به اتوبوس خریداری کنید.
• با پرداخت نقدی در داخل اتوبوس .در صورتی که در داخل اتوبوس هزینۀ بلیط خود را پرداخت
کنید  20کرون به هزینۀ بلیط اضافه خواهد شد .ولی هیچ هزینۀ اضافی بابت پرداخت با کارت بانکی،
بلیط های تلفنی و با کارت سفر پرداخت نخواهید کرد.
• شام همچنین می توانید هنگام سفر بلیط خود را از مرکز مشرتیان و یا مراکز فروش ته ّیه کنید.

کارت سفر مدّت دار فقط برای مدّت تعیین شده معترب می باشد .شام می
توانید این مدّت را با ف ّعال کردن کارت خود در داخل اتوبوس ،مراکز فروش و یا در دستگاه های خرید
بلیط در ایستگاه های قطار رشوع کنید.
کسانی که کودک /نوجوان  0تا  19ساله اند
 می توانید کارت سفر مدّت دار خود را با  %25تخفیف بخرید.هنگام سفر با کارت سفر مدّت دار کودکان/جوانان باید برای اثبات سن خود کارت
شناسائی معترب ارائه کنید.
محصالن
برای ّ
–در کارت های سفر مدّت دار  %25تخفیف می دهیم.

• توسط کارت بانکی .در اتوبوس های منطقه ای  Kronobergپایانۀ پرداخت با کارتهای بانکی
وجود دارد .که کارتهای مسرتکارت و ویزا را شامل می شود.

عالمت رفت و
محصالن
آمدهای ّ

محصالن شامل کسانی می شود که کارت دانش آموزی و یا
کارت های سفر مدّت دار ّ
دانشجوئی  Mecenatkortدارند
و یا در اپلیکیشن تلفن همراه کارت دانش آموزی /دانشجوئی با مناد تخفیف دانش آموزی دارند.
برای داشنت رشایط الزم برای تخفیف دانش آموزی باید:
محصل در تحصیالت دانشگاهی ،دبیرستانی و یا سایر تحصیالت بزرگساالن باشید که واجد رشایط الزم
ّ
برای دریافت کمک هزینۀ تحصیلی هم باشد .حداقل  50درصد و حداقل  10هفته متوالی در طول
یک ترم تحصیل درس بخوانید.
در هنگام کنرتل /نشان دادن بلیط در طی سفر باید بتوانید کارت معترب دانش آموزی /دانشجوئی با
محصالن و کارت شناسائی عکس دار ارائه کنید.
عالمت رفت و آمد های ّ

شما به طرق زیر می توانید هزینۀ سفر خود را با قطارهای
 Oresundtrainیا  Krösatågبپردازید.

کارت های گم شده و یا خراب و پس دادن آنها

شما به عنوان مسافر مسئول کارت سفر خود هستید .اگر کارت شما به دلیل خطاهای فنی کار نکند،
میتوانید آن را در مرکز مشتریان ما و یا نمایندگان ما بدون هیچ هزینه ای عوض کنید.

اگر شما کارت خود را گم کنید تنها در صورتی که آن را در صفحۀ کاربری خود ثبت کرده باشید ،کارت
را جایگزین خواهیم کرد.
بلیط های نقدی و یا کارت سفر اعتباری جایگزین نمی شوند.
کارت سفر مدّت داری که در انتظار ف ّعال شدن شارژ آن هستند در صورت گن شدن ،در عوض هزینه
ای بالغ بر  50کرون در مراکز مشتریان ما جایگزین خواهند شد.
شما می توانید کارتی را که در انتظار ف ّعال شدن است بدون هیچ هزینه اضافی به آبونمانی گرانتر و
یا مناطق سفری دیگر تبدیل کنید.
شما می توانید کارتهای ف ّعال را هم به آبونمانی گرانتر ارتقاء دهید ولی زمان اعتبار آن تغییر
نخواهد کرد.
کارت سفر با مدّت زمان ف ّعال طبق جدول زیر جایگزین می شود:
جدول جداگانه ترجمه خواهد شد
کارت سفر با مدّت زمان ف ّعال طبق جدول زیر جایگزین می شود:

• با کارت سفر شارژ شده مدّت دار

• با کارت سفر شارژ شده اعتباری بلیط خود را قبل از سوار شدن تهیّه کنید .شام همچنین می توانید
هنگام سفر ،بلیط خود را از مرکز مشرتیان و یا مراکز فروش ،ته ّیه کنید.
• از دستگاههای فروش بلیط در سکوی راه آهن بلیط خود را قبل از سوار شدن ته ّیه کنید .شام می توانید
با کارت سفر اعتباری و یا با کارت بانکی (ویزا/مسرتکارت/Diners/آمریکایی اکسپرس) هزینۀ سفر خود را
پرداخت کنید.
دستگاه های فروش بلیط در متام ایستگاه های قطار استان موجود هستند.

صفحۀ حساب کاربری شما مزایای بیشتری به شما می دهد

صفحۀ حساب کاربری یک نوع خدمات رایگان در صفحۀ اینترنتی ماست که در آنجا می توانید به تخفیف
های ویژه و خدمات هوشمند دسترسی داشته باشید .برای این کار شمارۀ ملّی سوئدی الزم دارید .هر بار
که شما از طریق صفحۀ کاربری خود کارت سفر میخرید و یا آن را شارژ می کنید  %10تخفیف و یا
 %10اعتبار اضافه دریافت می کنید .کارت سفر خود را ثبت کنید تا ضمانت مفقودی دریافت کنید.
لطفا توجه داشته باشید! هنگامی که شما از طریق صفحۀ کاربری خود کارت سفر اعتباری خود را شارژ می
کنید ممکن است تا  24ساعت طول بکشد تا در کارت شما دیده شود.
هنگامی که از طریق صفحۀ کاربری خود کارت سفرتان را شارژ می کنید ،پر شدن کارت در انتظار خواهد
ماند .برای فعال کردن شارژ باید ا ّولین سفر خود را در داخل استان  Kronobergانجام دهید .بعد از آن
شما می توانید کارت سفر را حتّی خارج از مرزهای استان نیز استفاده کنید.
در وب سایت زیر بیشتر بخوانیدlanstrafikenkron.se/minasidor :

اپلیکیشن سفر

شما با استفاده از اپلیکیشن سفر Länstrafiken Kronobergمی توانید بلیط تلفنی رسفرها جستجو
کنید ایستگاه ها و اتوبوس ها را در نقشه ببینید و زمان های حرکت آنها را از ایستگاه ها پیدا کنید .شما
می توانید این اپلیکیشن را از  App Storeیا  Play Butikدانلود کنید.

روز اعتبار

بازپرداخت به اندازه %ارزش کارت
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