
 Länstrafiken با 
 Kronoberg سفر کنید

– اتوبوس و قطار.

Persiska

سفر رایگان رفت و برگشت برای معاینات پزشکی 
بزرگسالی که وقت مالقات پزشکی یا دندانپزشکی دارد حق دارد دو کودک تا 
سن 6 سال را بصورت رایگان همراه خود ببرد. در صورتی که فضا اجازه 

بدهد، می توان کالسکه را هم همراه برد. 
سفر با اتوبوس

اگر نامه وقت مالقات و یا در صورت ارائه رسید ارائه دهنده خدمات درمانی، آن 
را به راننده نشان بدهید می توانید رایگان به یک مرکز درمانی در سطح ناحیه 

سفر کنید. اگر نامه وقت مالقات ندارید یا مایل به ارائه آن نیستید، باید هزینه را 
پرداخت کرده و سپس بلیت را به همراه رسید ارائه دهنده خدمات درمانی به منطقه 
کرونبرگ، Service- resor، 351 88 Växjö ارسال کنید. اگر با نرم افزار 

سفر بلیت می خرید، می توانید رسید را به آدرس ایمیل خودتان ارسال کرده و سپس 
آن را چاپ و به آدرس باال بفرستید. منطقه کرونبرگ فقط هزینه سفر واقعی با 

اتوبوس، یعنی کارت پرداخت یا پرداخت کارت سفر را بازپرداخت می کند. 
سفر با قطار

اگر با قطار به مرکز مراقبت های بهداشتی سفر می کنید، باید قبل از حرکت، 
بلیت بخرید. برای بازپرداخت هزینه بلیت خود، آن را همراه با رسید ارائه دهنده 

 خدمات درمانی به این آدرس بفرستید: منطقه کرونبرگ،
 Serviceresor، 351 88 Växjö.

بهتر است بدانید
کالسکه - در صورت وجود فضا، می توان کالسکه را رایگان همراه خود برد. 

در مورد کالسکه ای که برای حمل کودک استفاده نمی شود، باید هزینه مشابه 
هزینه کودک/نوجوان بپردازید.

کودک/نوجوان قبل از اینکه برای کودک/نوجوان زیر 20 سال هزینه بپردازید به 
راننده اطالع بدهید، وگرنه قیمت بلیت بزرگساالن دریافت می شود.

دوچرخه - در صورت وجود فضا، می توان دوچرخه را داخل قطار و اتوبوس 
منطقه ای برد. نرخ تعرفه دوچرخه مشابه بلیت کودک/نوجوان است. نمی توانید 

دوچرخه به داخل اتوبوس های ناحیه کرونبرگ ببرید. می توانید دوچرخه، اسکوتر 
برقی/یا دوچرخه کوچک تاشو به همراه داشته باشید، به شرطی که کامالً تاشو باشند.

تنقالت در حین سفر به شرطی که باعث ناراحتی سایر مسافران نشود و آسیبی 
به سیستم بلیت/کرات یا سایر دارایی ها وارد نکند، می توان غذا و نوشیدنی همراه 
داشت و میل کرد. مسئولیت هرگونه خسارت بر عهده مسافر است. در اتوبوس یا 

قطار، در اتاق انتظار یا در پناهگاه ها مصرف نوشیدنی های الکلی ممنوع است.
بازرسی بلیت/مبلغ جریمه - اگر در هنگام بازرسی، بلیت نداشته باشید یا بلیت 

نامناسبی داشته باشید، ممکن است 1،200 کرون جریمه شوید.
حیوانات خانگی - به شرطی که باعث ناراحتی سایر مسافران نشوند، سگ ها، 

گربه ها و سایر حیوانات خانگی کوچک را می توان به صورت رایگان حمل کرد. 
حیوانات باید قالده داشته یا در قفس یا جعبه حمل شوند.

حیوانات نباید روی صندلی ها گذاشته شوند.
چمدان دستی - چمدان دستی که به راحتی قابل حمل باشد را می توانید به رایگان 

همراه داشته باشید. چمدان های دستی نباید خروجی ها را مسدود کرده یا روی 
صندلی ها گذاشته شوند.

سیگار کشیدن - در اتوبوس ها، قطارها، در اتاق های انتظار و پناهگاه ها سیگار 
کشیدن شامل سیگارهای الکترونیکی ممنوع است. 

مراکز فروش دائمی

اطالعات تماس:
دفتر 80 32 0470-0470-58

مرکز خدمات مشتریان 76 70 0771-76
kundcenter@lanstrafikenkron.se

منطقه کرونبرگ
Länstrafiken Kronoberg

351 88  Växjö

قیمت بلیت تک سفره با قطار و اتوبوس به کرون سوئد

 با هم، 
به سوی آینده ای پایدار

الوستا
Pressbyrån

ایستگاه قطار
0472-442 25

لنوودا
COOP Konsum

Konsum Storgatan 53
0474-485 40

لسه بو 
COOP Konsum

Storgatan 71
0478-100 04

یونگبی
 Willys förbutik

 Garvaren، 
Stationsgatan 2

0372-253 74

تینگسرید
Börjes Tingsryd

Storgatan 66-68
0477-482 00

مارکریلد 
COOP Konsum
Drottninggatan 28

0433-100 64

اوسدا 
COOP Konsum

Järnvägsgatan 9
0474-100 16

المهولت
Sydresor AB

ایستگاه قطار
0476-714 15

وکفو
Pressbyrån

Växjö Resecentrum  •  
0470-210 21   

PG Vejdes väg 29  •  
0470-76 18 75   

Storgatan 7  •  
0470-72 91 50   

Storgatan 36  •  
0470-212 71   

Växjö lasarett  •  
0470-254 29   

 Maxi ICA 
Stormarknad

Grand Samarkand
Hejaregatan

0470-79 99 00

قیمت استاندارد
بلیت تک سفره

کارت سفر
اتوبوس و قطار

تعداد 
مناطق

کودک/ 
 نوجوان

زیر 20 سال

 بزرگسال 
باالی 20 سال

دونفره/
خانوادگی

کودک/ 
 نوجوان

زیر 20 سال

 بزرگسال
بزرگتر از 

20 سال

دونفره/
خانوادگی

118  305414,40 24,0043,20
2 24 407219,2032,0057,60
330 509024,0040،0072,00
4 37 6211229,6049,6089,60
5 447413335,20 59,20106,40
6 52 8615541,6068,80124,00
760 10018048,0080,00144,00
870 11620956,0092,80167,20
976 12622760,80100,80181,60

 1083 13824866,40110,40198,40
119015027072,00120,00216,00

بزرگتر از 
1210016629980,00132,80239,20 سال



بلیت ها
ما بلیت های مختلفی داریم، بلیتی را انتخاب کنید که بیشتر از همه 

برایتان مناسب است
بلیت تک سفره 

اگر فقط گهگاه و به مقصدهای مختلف سفر می کنید.
بلیت های تک سفره را می توان با تلفن همراه، کارت اعتباری )ویزا/مستر 
کارت( و کارت سفر خرید. می توانید در مرکز خدمات مشتریان یا مراکز 

فروش بلیت تک سفره را نقدی بخرید.
بلیت 30 روزه

با این بلیت می توانید بدون محدودیت 30 روز در یک خط بین دو مکان مورد 
نظر خود سفر کنید. بلیت های 30 روزه برای بزرگساالن، کودکان/نوجوانان و 

دانشجویان در دسترس است.

نوع بلیت/محدودیت سنی
بزرگسال از 20 سال و به باال. نرخ بلیت استاندارد اعمال می شود.

کودک/نوجوان زیر 20 سال %40 به نسبت نرخ بلیت استاندارد بزرگساالن 
تخفیف دریافت می کند.

حداکثر تا سالروز تولد 20 سالگی تان قابل اعمال است. ممکن است برای 
اثبات سنتان کارت شناسایی درخواست شود، در صورت نداشتن کارت 

شناسایی، نرخ بلیت یک رده سنی باالتر دریافت خواهد شد. 
برای سفر به دانمارک، برای مسافران 16 سال به باال، نرخ بلیت بزرگساالن 

دریافت می شود.

کمتر از 7 سال، بلیت کودکان خردسال زیر هفت سال، در صورت همراهی 
یک فرد بزرگسال، رایگان است )حداکثر 2 کودک به ازای هر بزرگسال(. 

بلیت فرد بزرگسال پرداخت کننده، شامل یک بلیت تک سفره، یک بلیت 24 و 
یک بلیت 72 ساعته به همراه بلیت فصلی بزرگسال و دانشجو است. کودک/

نوجوان بدون همراه باید بلیت کودک/نوجوان داشته باشد. 
قابل اعمال حداکثر تا سالروز 7 سالگی کودک. ممکن است برای اثبات سن 

کودک کارت شناسایی درخواست شود، در صورت نداشتن کارت، نرخ بلیت 
یک رده سنی باالتر دریافت می شود.

بلیت دونفره/خانوادگی
در هنگام سفر با یکدیگر، بلیت دونفره/خانوادگی، تخفیف بیشتری به شما 

می دهد. این بلیت برای حداکثر پنج نفر قابل استفاده است که حداکثر دو آنها 
می توانند بزرگسال باشند. در مقایسه با دو بلیت بزرگسال، %10 صرفه جویی 

می کنید. 
بلیت را می توان با تلفن همراه، یا از دستگاه فروش بلیت یا ایستگاه های 

اتوبوس و قطار خرید.
بلیت را می توان با تلفن همراه، از دستگاه های بلیت فروشی، اتوبوس یا مرکز 
فروش خرید. اگر بلیت را با استفاده از کارت مسافرت بخرید، %20 تخفیف 

بیشتر دریافت خواهید کرد.
با استفاده از بلیت دونفره/خانوادگی، می توانید وقتی دو بزرگسال با یکدیگر سفر 
می کنند، صرفه جویی کنید. این بلیت برای مسافرت در داخل نواحی کرونبرگ، 

یونشوپینگ، هالالند و بین آنها و همچنین ناحیه کالمار معتبر است. برای مسافرت 
از بلکینگه، اسکونه و دانمارک نمی توانید بلیت دونفره/خانوادگی بخرید.

بلیت تک سفره
اگر فقط گهگاه و به مقصدهای مختلف سفر می کنید، بهتر است بلیت تک سفره 

بخرید.
قیمت بلیت به تعداد مناطق سفر و سن مسافر بستگی دارد. برای سفر با استفاده 

از خدمات شهر وکفو، بلیت ناحیه 1 اعمال می شود.

کارت سفر و بلیت 30 روزه
کارت سفر 

کارت سفر شخصی نیست، می توانید وقتی خودتان از آن استفاده نمی کنید، آن را 
در اختیار دوستان یا خانواده تان بگذارید. کارت سفر، سند سفر شماست و باید در 
کل سفر آن را به همراه داشته باشید. می توانید کارت سفر را به مبلغ بلیت فصلی 

یا موجودی سفر یا هر دو پر کنید. 
موجودی کارت سفر

حداقل موجودی کارت سفر 100 کرون است و می توانید موجودی کارت سفر 
را در مقادیر افزایشی 100 کرونی شارژ کنید. وقتی مبلغ بلیت را با استفاده از 
موجودی کارت سفر می پردازید، %10 تخفیف به نسبت نرخ استاندارد دریافت 

می کنید. کارت های سفر شخصی نیستند و می توان از آنها برای سفر در داخل 
کرونبرگ و به نواحی یونشوپینگ، هالالند و کالمار استفاده کرد. با کارت سفر 

نمی توانید برای اسکونه یا دانمارک بلیت بخرید.
بلیت 30 روزه - اگر بطور مرتب مسافرت می کنید

می توانید کارت سفر خود را برای سفر مورد نظرتان به مدت 30 روز با نرخ 
بلیت فصلی شارژ کنید. برای رفتن به سرکار در مرزهای نواحی همسایه، 

می توانید از بلیت 30 روزه ما استفاده کنید. اگر بلیت مسافرتی 30 روزه را 
برای مسافرت با قطار بخرید، می توانید از آن در آن مسیرها برای اتوبوس هم 

استفاده کنید.
بلیت 30 روزه فقط زمانی معتبر است که کارت سفر خود را فعال کرده باشید. 

بلیت را می توان در اتوبوس، در هر یک از مراکز فروش ما و در دستگاه 
بلیت فروشی در ایستگاه راه آهن فعال کرد.

کمتر از 20 سال
- بلیت 30 روزه نوجوانان را می توانید با 

%25 تخفیف بخرید.
در سفر با بلیت 30 روزه نوجوانان، ممکن 
است برای اثبات سن خود، الزم باشد کارت 

شناسایی معتبر ارائه کنید.
بلیت رهایی کمتر از 20 سال

بلیت رهایی یک بلیت 30 روزه است که 
می تواند برای سفرهای خارج از ساعت شلوغی 

دوشنبه تا جمعه از ساعت 14.00 تا 04.00 
و در هر ساعتی از روزهای شنبه و یکشنبه 
استفاده شود. برای روزهای تعطیلی ترم و 

روزهای تحصیل در حین ترم هم همین قوانین 
روزهای هفته اعمال می شود. ساعت های سفر 

شنبه و یکشنبه در مورد تعطیالت عمومی و تعطیالت متوالی اعمال می شود. قیمت 
بلیت رهایی 200 کرون است و افراد زیر سن 20 سال می توانند از آن برای 

اتوبوس ها و قطارها در کل نواحی استفاده کنند.
دانشجویان 

- می توانید بلیت فصلی را با %25 تخفیف بخرید. 
اگر کارت دانشجویی Mecenat یا برنامه کارت دانشجویی دارای نماد تخفیف 

دانشجویی دارید، می توانید بلیت دانشجویی 30 روزه بخرید.
برای اینکه واجد شرایط تخفیف دانشجویی باشید باید

در یک دوره درسی در دانشگاه، کالج یا مرکز آموزش بزرگساالن ثبت نام کرده 
باشید که به شما امکان دریافت وام تحصیل را می دهد. دانشجوی پاره وقت با 

حداقل %50 زمان باشید که حداقل 10 هفته متوالی در طول ترم تحصیل می کند.
در هنگام کنترل/بازرسی بلیت، باید کارت شناسایی دانشجویی معتبر با نشان سفر 

دانشجویی به همراه کارت شناسایی عکسدار ارائه کنید. 

روش پرداخت هزینه بلیت اتوبوس
با بلیت تلفن همراه از برنامه Länstrafiken Kronoberg می توانید بلیت   •
بخرید. در اولین خرید بلیت تلفن، باید کارت پرداخت، مسترکارت یا ویزاکارت 

خود را ثبت کنید یا از طریق سرویس صورتحساب Klarna ثبت نام کنید. با وارد 
کردن کمی اطالعات در تلفن همراه خود می توانید ثبت نام کنید. از 20 دقیقه قبل از 

حرکت، می توانید بلیت تلفن همراه بخرید. قبل از سوار شدن به اتوبوس باید بلیت 
بخرید.

با استفاده از کارت سفر که با دوره و/یا موجودی کارت سفر شارژ شده باشد  •
 Länstrafiken Kronoberg با استفاده از کارت پرداخت. تمام اتوبوس های  •

دارای پایانه پرداخت هستند. مستر کارت و ویزا کارت پذیرفته می شود.
همچنین بسته به سفر خود، می توانید با توجه بلیت را در مرکز خدمات مشتریان   •

یا مراکز فروش ما بخرید.
از 15 دسامبر 2019 تمام اتوبوس ها دیگر پول نقد را نخواهند پذیرفت.  •

 روش پرداخت هزینه سفر ریلی با
Öresundståg or Krösatåg

با استفاده از کارت سفر شارژ شده با بلیت فصلی معتبر.  •
با استفاده از کارت سفر شارژ شده با موجودی کارت سفر قبل از سوار شدن به   •

قطار بلیت بخرید.
همچنین بسته به سفر خود می توانید بلیت را در مرکز خدمات مشتریان یا هر   •

کدام از مراکز فروش ما بخرید. از موجودی کارت سفر خود می توانید برای سفر 
در داخل کرونبرگ و به نواحی یونشوپینگ، هالالند و کالمار استفاده کنید. با 

کارت سفر نمی توانید برای بلکینگه، اسکونه یا دانمارک بلیت بخرید.
از دستگاه بلیت فروشی در سکو. قبل از سوار شدن به قطار بلیت بخرید.   •

می توانید هزینه بلیت را با موجودی کارت سفر خود یا با کارت پرداخت )ویزا/
مسترکارت/داینرز/امریکن اکسپرس( بپردازید.

در تمام ایستگاه های قطار ناحیه دستگاه بلیت فروشی وجود دارد

»صفحات من« برای مزایای بیشتر
می توانید از »صفحات من« که یک سرویس رایگان وب سایت ما است به 
پیشنهادهای عالی و خدمات هوشمند دسترسی پیدا کنید. برای عضویت در 

»صفحات من«، به شماره ثبت شهروندی سوئد نیاز دارید. هر بار که از 
»صفحات من« کارت سفر خود را می خرید یا موجودی آن را شارژ می کنید، 
%10 تخفیف می گیرید یا کارت شما %10 بیشتر شارژ می شود. اگر کارت 
سفر خود را در »صفحات من« ثبت کنید، خسارت های شما جبران می شود.

نکته مهم، هنگام افزایش موجودی کارت سفر از »صفحات من«، ممکن است 
به روزرسانی موجودی کارت حداکثر 24 ساعت طول بکشد.

هنگامی که از »صفحات من« موجودی حساب خود را افزایش می دهید، 
پرداخت در حالت انتظار خواهد بود. این افزایش تا دفعه بعد که از کارت خود 
در ناحیه کرونبرگ استفاده کنید، فعال نخواهد شد. سپس می توانید از کارت در 

خارج از محدوده ناحیه استفاده کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر، به این آدرس مراجعه کنید: 

lanstrafikenkron.se/minasidor

نرم افزار سفر
با استفاده از نرم افزار سفر Länstrafiken Kronoberg، می توانید با تلفن 
همراه خود بلیت بخرید، سفر خود را برنامه ریزی کنید، ایستگاه ها را پیدا کنید، 

اتوبوس ها را بر روی نقشه ببینید و زمان حرکت از یک ایستگاه را بررسی 
کنید. نرم افزار را از اپ استور یا پلی بوتیک دانلود کنید. 

گم شدن یا آسیب دیدن کارت و بازپرداخت آن
مسئولیت کارت سفرتان بر عهده شماست. اگر کارت تان به دلیل ایراد فنی کار 

نکند، ما کارت را در مرکز خدمات مشتریان یا دفتر خود به صورت رایگان 
تعویض می کنیم.

کارت گمشده شما را فقط در صورتی که در »صفحات من« ثبت شده باشد، 
تعویض خواهیم کرد.

بلیت های تک سفره و موجودی سفر قابل استرداد نیست.
کارت سفر دارای بلیت فصلی در حال انتظار، در مرکز خدمات مشتریان ما 
بازپرداخت می شود که برای اینکار 50 کرون هزینه اداری دریافت می شود.

برای بلیت فصلی در حال انتظار و بدون پرداخت هزینه اداری، می توان ناحیه 
را تغییر داد یا به کارت گران تری به روزرسانی انجام داد.

در طی دوره بلیت فصلی، می توانید کارت خود را به کارت گران تری تبدیل 
کنید، اما نمی توانید تاریخ اعتبار آن را تغییر دهید.

مبلغ کارت سفر دارای بلیت فصلی فعال طبق جدول زیر قابل بازپرداخت است:

 بازپرداخت تا %معتبر تا تاریخ
ارزش موجود در کارت

1% 80
2% 60
3% 50
4% 40
5% 30
6% 20
7% 10

نشان سفر دانشجویی


