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بالنس سفر و پروگرام نرخ استندرد
تکت

تعداد 
منطقه

 طفل/
نوجوان
19-0 سال

کالن ساالن
از 20 ساله 

به باال

طفل/
نوجوان
19-0 سال

کالن ساالن
از 20 ساله 

به باال
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87011663.00104.40
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108313874.40124.20
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 12 
10016690.00149.40سال به باال

؟
برای کسب معلومات بیشتر در مورد سیستم فروش تکت جدید، به سایت 
lanstrafikenkron.se/nyttbiljettsystem  مراجعه کنید و 

باالی عالمِت موجود در گوشه طرف راست کلیک کنید. 

ما در حال تغییر سیستم تکت خود هستیم.
خزان امسال از سیستم تکت جدید و مدرن تری استفاده می کنیم. قسمت اول آن بشمول 

پروگرام سفر جدیدی است که ما قبال آن را راه اندازی کرده ایم و از باعث آن شما 10% 
تخفیف دریافت می کنید.

وقتی پروگرام راه اندازی شد، تخفیف کارت مسافرتی را به 10 فیصد کاهش دادیم. ما قصد 
داریم دستگاه های فروش تکت را جایگزین کنیم، کارت های مسافرتی جدید و سیستم تجارت 

الکترونیکی جدیدی را عرضه نماییم. بعد از راه اندازی تمامی قسمت ها، مصرف بالنس 
کارت مسافرتی را حذف خواهیم کرد، اما تا آن زمان می توانید طبق معمول از این مورد 

برای سفر استفاده کنید.
اگر بالنس مسافرتی شما تمام نشده است، می توانید از طریق »ارزش رمز« در ویبسایت ما، 
آن را به پروگرام سفر جدید منتقل کنید. همچنان می توانید در یک تاریخ دیگر، بالنس خود 

را به کارت مسافرتی جدید منتقل کنید. شما حداکثر 10 سال وقت دارید تا برای بازپرداخت 
مانده خود درخواست دهید. ارزش رمز الی 365 روز مدار اعتبار خواهد بود. موجودی 

کمتر از 10 کرون بازپرداخت نمی شود.
در سیستم تکت جدید، روش پرداختی به نام بالنس مشتری را ارائه می دهیم. شما قادر 

خواهید بود الی مبلغ اضافه تری را به حیث اعتبار خود تادیه نمایید و بعداً آن را به کارت 
مسافرتی یا پروگرام سفر خود لینک دهید.

نکاتی که خوب است بدانید
 ریکشا/چرخ طفل - در صورت موجود بودن فضا، ممکن است امکان حمل 	 

ریکشا ها و یا چرخ های نوزاد بصورت رایگان وجود داشته باشد. در مورد 
ریکشا ها/چرخ  های اطفالی که برای مواردی به غیر از انتقال اطفال استفاده 

می شوند، مبلغ کرایه طفل/ نوجوان تطبیق می شود.
 طفل/نوجوان - اگر مسافر می خواهد مصرف طفل/نوجوان پایان تر از 20 ساله را 	 

تادیه نماید، ابتدا باید دریور را از این موضوع مطلع سازد در غیر این صورت 
مصرف تکت کالن ساالن تطبیق می شود.

 بایسکل ها - در صورت موجود بودن فضا امکان بردن بایسکل  به داخل قطارها و 	 
ملی بس های منطقوی وجود دارد. کرایه بایسکل  همانند کرایه طفل/ نوجوان است. 
امکان ورود بایسکل  به ملی بس های خدمات شهری در داخل شهرستان کرونوبری 
وجود ندارد. می توانید بایسکل  دارای قاتکت قاط شونده، اسکواتر برقی / بایسکل  

کیک بایک و یا بایسکل  های کوچک را در صورتی که کامال قاط می شوند، با خود 
به داخل ببرید.

 میؤه خشک در داخل ملی بس در صورتی که مصرف غذا و نوشیدنی باعث 	 
ناراحتی غیره مسافرین نشود و به länstrafiken و یا اموال غیره مسافرین 

خسارت وارد نکند، امکان با خود داشتن آن ها در داخل ملی بس و مصرف آن ها 
وجود دارد. مسئولیت چنین خساراتی به عهده خود مسافر است.  در ملی بس، 
قطار، تاالر انتظار و یا در ایستادگاه، مصرف نوشیدنی های الکولی منع است.

  بازرسی تکت/مبلغ جریمه - اگر در وقت بازرسی، تکت نداشته باشید یا تکت	 
شما غلط باشد، ممکن است 1,200 کرون جریمه شوید.

 حیوانات خانگی - سگ ها، پیشک ها و غیره حیوانات خانگی کوچک تر را 	 
می توانید بصورت رایگان با خود داشته باشید، به شرطی که باعث ناراحتی غیره 

مسافرین نشوند. حیوانات باید با زنجیر بسته شده باشند و یا در قفس یا صندوق 
انتقال شوند. نباید حیوانات را در چوکی  قرار دهید.

 ساک های دستی - شما می توانید هر تعداد ساک  دستی را که به راحتی قابل انتقال 	 
باشند بصورت رایگان با خود داشته باشید. ساک های دستی نباید خروجی ها را 

مسدود کنند و یا در چوکی  ها گذاشته شوند.
 مصرف دخانیات- در ملی بس ها، قطارها، در تاالر های انتظار و ایستادگاه ها 	 

سگرت  کشیدن از جمله سگرت  های الکترونیکی منع است
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طبقه بندی تکت/محدودیت سن
کالن ساالن از 20 ساله به باال. نرخ استندرد تطبیق می شود.

اطفال/نوجوانان پایان تر از 20 ساله از %40 تخفیف در نرخ استندرد تطبیق شده 
برای کالن ساالن برخوردار هستند. حداکثر الی روز تولد 20 سالگی شما قابل 

تطبیق است. ممکن است برای اثبات سنتان کارت هویت/تذکره درخواست شود، در 
صورت نداشتن کارت هویت/تذکره، نرخ تکت گروپ سنی باالتر دریافت خواهد 
شد. برای سفر به دنمارک، از مسافرین 16 ساله به باال، نرخ تکت کالن ساالن 

دریافت می شود.
پایان تر از 7 ساله تکت اطفال خردسال پایان تر از هفت ساله، در صورت همراهی 

یک شخص کالن سال، رایگان است (حداکثر 2 طفل در بدل هر کالن سال). تکت 
شخص کالن سال پرداخت کننده بشمول یک تکت یک طرفه، تکت 24 و 72 ساعته 

با خود تکت فصلی کالن سال و متعلم است. طفل/نوجوان بدون همراه باید تکت 
طفل/نوجوان را تهیه کند. این موضوع الی روز تولد 7 سالگی طفل قابل تطبیق 

می باشد. ممکن است برای اثبات سن شما ارائه کارت هویت/تذکره درخواست شود، 
در صورت نداشتن کارت، نرخ تکت گروپ سنی باالتر دریافت می شود.

تکت دو نفره/فامیلی - در پروگرام سفر جدید قابل ممکن نمی باشد
سفر با تکت دو نفره/فامیلی برای حداکثر پنج نفر قابل استفاده است که حداکثر دو نفر 
آن ها می توانند کالن سال باشند.  در مقایسه با دو تکت کالن سال، 10 % در مصرف 

خود صرفه جویی می کنید. همه اشخاص باالتر از 19 ساله، به حیث شخص کالن سال 
در نظر گرفته می شوند. همچنان شما می توانید تکت دو نفره/فامیلی را با استفاده از کارت 
مسافرتی خود با %10 تخفیف بیشتر تهیه کنید. می توان از تکت های دو نفره/فامیلی برای 

سفر در کرونوبری و شهرستان های یونشوپینگ و كالمار استفاده کرد.

تکت یک طرفه
اگر صرفاً بصورت گاهگاهی و یا به مقصد های مختلف سفر می کنید، بهتر است تکت 
یک طرفه تهیه کنید. قیمت تکت به تعداد مناطق مورد سفر و سن مسافر بستگی دارد. 

برای سفر با استفاده از خدمات شهر وکفو، تکت 1 منطقوی تطبیق می شود.

پروگرام سفر
با استفاده از پروگرام سفر Länstrafiken کرونوبری، می توانید از %10 تخفیف برای 

تمامی تکت ها از جمله تکت یک طرفه و تکت فصلی برخوردار شوید و می توانید مصرف 
آن را از طریق Swish یا کارت بانکی (Visa یا MasterCard) تادیه نمایید. اگر 

می خواهید تادیه از طریق کارت بانکی را انجام دهید، باید اضافه پرداخت پروگرام را نیز 
در وقت خرید یا از قبل انجام دهید. اگر از 18 ساله به پایان هستید، و عالقمند به استفاده 
از تکت تلیفون همراه هستید، باید از والدین یا سرپرست خود بخواهید که این مورد را به 
کارت بانکی مرتبط کنند. این پروگرام همچنان بشمول یک طرح کننده پالِن سفر، یابنده 

ایستادگاه ملی بس ، معلومات زنده مربوط به ملی بس و حرکت از ایستادگاه ملی بس است. 
پروگرام را بصورت رایگان در App Store یا Play Butik دانلود کنید.

تخفیف دوستان و آشنایان - موجود در پروگرام سفر جدید
با تخفیف مربوط به فامیل و دوستان، همیشه وقتی به حیث یک گروپ با هم سفر 

می کنید، از %25 تخفیف از مجموع مصرف تکت برخوردار شوید. در وقت خرید دو 
یا چند تکت از پروگرام سفر، این تخفیف بطور اتومات تطبیق می شود.

کارت مسافرتی
کارت مسافرتی شخصی نیست، زمانی که خودتان از آن استفاده نمی کنید، می توانید آن 
را با دوستان یا فامیل خود به اشتراک بگذارید. کارت مسافرتی، سند سفر شما است و 

باید در تمام سفر آن را با خود داشته باشید. می توانید کارت مسافرتی را با تکت فصلی یا 
باقیمانده چارج سفر و یا هر دو تادیه نمایید.

باقیمانده چارج کارت مسافرتی 
می توانید یک کارت مسافرتی را الی 100 کرون افزایش داده و با حداقل 100 کرون پر 

کنید. زمانی که تکت یک طرفه خود را با باقیمانده چارج کارت مسافرتی خود پر می کنید، 
%10 تخفیف دریافت می کنید. باقیمانده چارج به یک شخص خاص مربوط نیست و 

می تواند برای مسافرت در داخل کرونوبری و به و شهرستان های یونشوپینگ و کالمار نیز 
مورد استفاده قرار گیرد.

تکت 30 روزه
می توانید تکت 30 روزه خود را به کارت سفر خود اضافه کنید و یا تکت را از پروگرام 

سفر ما خریداری کنید. این تکت به مدت 30 روزه در هر مسیری و برای سفر های 
شهری و منطقوی با ملی بس و خط ریل (در خدمات Krösatågen ، Pågatåg و 

Öresundståg) فرصت  سفر نا محدودی را برای شما فراهم می کند. اگر مصرف تکت 
فصلی خود را در پروگرام سفر بپردازید، بالفاصله فعال می شود مگر اینکه تاریخ دیگری 

را برای فعال سازی مشخص کنید. شما می توانید الی دوره 365 روز بعدی، تاریخی 
را برای فعال سازی تکت فصلی در پروگرام مشخص کنید. وقتی تکت سفر 30 روزه 

فصلی را در کارت مسافرتی خود خریداری یا دانلود می کنید، باید تکت آن را فعال کنید 
تا برای سفر مدار اعتبار باشد. شما می توانید این کار را در وقت سوار شدن در ملی بس، 

در مراکز فروش ما و یا در دستگاه فروش تکت یا غرفٔه فعال سازی در ایستادگاه خط ریل 
انجام دهید.

اگر پایان تر از 20 ساله هستید می توانید تکت 30 روزه مربوط به جوانان را با 25% 
تخفیف تهیه کنید. ممکن است جهت اثبات سن خود در وقت سفر با تکت 30 روزه 

جوانان، الزم باشد کارت هویت/تذکره قابل اعتباری را ارائه کنید.
تکت اوقات خلوت برای اشخاص پایان تر از 20 ساله

تکت اوقات خلوت یک نوع تکت فصلی 30 روزه است که می توان از آن برای سفر در 
خارج از ساعات پرازحام در روزهای دوشنبه -جمعه در ساعات 04:00-14:00 و هر 
ساعتی در روزهای شنبه-یکشنبه استفاده کرد. برای روزهای رخصتی و وقفه های طول 
سمستر نیز همین قوانین مربوط به روزهای کاری هفته تطبیق می شوند. قوانین مربوط 

به رخصتی های عمومی و رخصتی های متوالی، قوانین روزهای شنبه/یکشنبه نیز تطبیق 
می شوند.

 مصرف تکت 200 کرون می باشد، و اشخاص پایان تر از 20 ساله می توانند از آن برای
سفر نامحدود با ملی بس ها و قطارها در تمام شهرستان استفاده کنند. شما می توانید این تکت 
را در بخش »صفحات من (My pages)«، در ملی بس، در مرکز مشتریان، در مراکز 

فروش و در پروگرام سفر خریداری کنید. تکت های پروگرام باید با استفاده از تلیفون 
اندرویدی که تکت خارج از ساعت پرازحام در آن استفاده می شود، خریداری گردد.

محصلین می توانند در صورت داشتن کارت محصلی Mecenat ,یا پروگرام کارت 
محصلی با عالمت تخفیف محصلی ، از %25 تخفیف در تکت 30 روزه برخوردار 

شوند. در صورتی واجد شرایط دریافت تخفیف محصلی هستید که:
در یکی از دوره های پوهنتون کالج یا مرکز تعلیمی کالن ساالن ثبت نام کرده باشید که به 

شما امکان دریافت قرضه تحصیلی را می دهد. حداقل %50 از طول تحصیل را بصورت 
نیمه وقت سپری نمایید و حداقل 10 هفته متوالی در جریان سمستر را به تحصیل بپردازید.

در صورت کنترول/بازرسی تکت، باید بتوانید آی دی محصلی با اعتبار با عالمت سفر 
محصلی با خود کارت هویت/تذکره عکس دار را ارائه دهید.

طرز تادیه مصرف تکت ملی بس
 Länstrafiken از طریق تکت در پروگرام سفر. می توان آن را از طریق پروگرام  •

Kronoberg تهیه کرد.
با کارت مسافرتی که دارای یک دوره فعال و/یا باقیمانده چارج کارت مسافرتی باشد  •

•  از طریق کارت پرداخت. تمام ملی بس های Länstrafiken Kronoberg دارای ماشین های کارت 
پرداخت می باشند. MasterCard و VISA قابل قبول می باشد.

•  همچنان می توانید تکت سفر خود را در مراکز مشتریان یا مراکز فروش ما خریداری کنید و مصرف 
آن را می توانید بصورت نقدی، با کارت و یا باقیمانده چارج کارت مسافرتی بپردازید.

(SJ بجز) روش تادیه مصرف تکت قطار
Länstrafiken از طریق تکت در پروگرام سفر. می توان آن را از طریق پروگرام  • 

Kronoberg ما تهیه کرد.
از طریق کارت مسافرتی دارای تکت فصلی فعال.  •

•  از طریق کارت مسافری دارای باقیمانده چارج کارت مسافرتی. قبل از سوار شدن به قطار، تکت 
را تهیه کنید. شما می توانید با مراجعه به مراکز مشتریان ما و هر یک از مراکز فروش مربوط به 

سفر خود، تکت را تهیه کنید. از باقیمانده چارج کارت مسافرتی می توان برای سفر در کرونوبری، 
یونشوپینگ و کالمار استفاده کرد.

•  در دستگاه فروش تکت موجود در باالی زینه ها. قبل از سوار شدن به قطار، تکت را تهیه کنید. 
 VISA / MasterCard /) شما می توانید با موجودی کارت سفر خود یا از طریق کارت بانکی

Diners / American Express) مصرف آن را تادیه نمایید.

در تمامی ایستادگاه های قطار موجود در شهرستان، دستگاه های فروش تکت وجود دارد

»صفحات من« برای مزایای بیشتر
»صفحات من« یک سرویس رایگان در ویبسایت ما است که می توانید در آن به پیشنهادات عالی و 

خدمات هوشمند دسترسی پیدا کنید. برای عضویت در »صفحات من«، باید نمبر ثبت احوال سویدن را 
داشته باشید. هر بار که از طریق »صفحات من« کارت مسافرت خود را خریداری می کنید و یا تادیه آن 

را انجام می دهید، از %10 تخفیف یا %10 اعتبار اضافی برخوردار می شوید. اگر کارت مسافرتی خود 
را در »صفحات من« ثبت کنید، در مقابل خسارت مصون می شوید.

نکته مهم در وقت چارج کردن کارت مسافرتی خود از طریق »صفحات من«، ممکن است 24 ساعت 
طول بکشد تا باقیمانده چارج به روز رسانی شود.

زمانی که باقیمانده حساب خود را از طریق »صفحات من« چارج کنید، پرداخت در حال انتظار خواهد 
بود.

این افزایش چارج الی دفعه بعدی که از کارت خود در شهرستان کرونوبری استفاده کنید، فعال نخواهد 
شد. بعداً می توانید از کارت در خارج از محدوده شهرستان استفاده کنید.

برای کسب معلومات بیشتر، به lanstrafikenkron.se/minasidor مراجعه کنید

سفر رایگان برای انجام نوبت مالقات طبی
شخص کالن سالی که وقت مالقات طبی یا داکتر دندان دارد حق دارد دو طفل حداکثر 6 ساله را بطور 
رایگان با خود ببرد. در صورت موجود بودن فضا، امکان با خود داشتن ریکشا/چرخ طفل وجود دارد.

سفر با ملی بس
با نشان دادن ورق نوبت مالقات طبی خود در وقت رفتن به مرکز مراقبت های صحی به دریور و ارائه 
رسید ارائه دهنده خدمات صحی خود بعد از بازگشت از آنجا، می توانید بصورت رایگان به یک مرکز 
معالجوی در شهرستان سفر کنید. اگر ورق نوبت مالقات را نزد خود ندارید و یا عالقمند به ارائه آن 

نیستید، باید مصرف را تادیه نمایید و بعداً تکت را با خود رسید های ارائه دهنده خدمات مراقبتی به 
Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö ارسال کنید. اگر تکت خود را از طریق
پروگرام سفر تهیه کنید، می توانید رسید را به ایمیل آدرس خود ارسال کنید، آن را چاپ کرده و به آدرس 

مذکور ارسال کنید. منطقه کرونوبری صرفاً مصرف اصلی سفر با ملی بس، یعنی کارت پرداخت و یا 
پرداختی کارت مسافرتی را بازپرداخت می کند.

سفر با قطار
اگر با قطار به یک مرکز مراقبت صحی سفر می کنید، باید قبل از حرکت تکت خود را خریداری کنید. 

برای دریافت بازپرداخت در تکت خود، آن را با خود رسیدهای ارائه دهنده خدمات مراقبتی به این آدرس 
.Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö :ارسال کنید

گم شدن و یا خراب شدن کارت و باز پرداخت آن
مسئولیت کارت مسافرتی شما به عهده خودتان است.  اگر کارت شما به دلیل وجود 

مشکل تخنیکی کار نکند، ما کارت را در مرکز خدمات مشتریان و یا دفتر خود بصورت 
رایگان تبدیل می کنیم.

کارت گمشده شما را تنها در صورتی که در بخش »صفحات من« ثبت شده باشد، تبدیل 
خواهیم کرد.

تکت های یک طرفه و باقیمانده چارج سفر قابل مسترد نیست.
کارت مسافرتی دارای تکت فصلی غیرفعال، در مرکز خدمات مشتریان ما بازپرداخت 

می شود که برای اینکار 50 کرون مصرف اداری دریافت می شود.
برای تکت فصلی غیر فعال و بدون پرداخت مصرف اداری، می توان ناحیه را تغییر داد 

یا به کارت قیمت تری به روز رسانی را انجام داد.
در جریان دوره تکت فصلی، می توانید کارت خود را به کارت قیمت تری تبدیل کنید، اما 

نمی توانید تاریخ اعتبار آن را تغییر دهید.
مبلغ کارت مسافرتی دارای تکت فصلی فعال، طبق جدول ذیل قابل بازپرداخت است:

باز پرداخت الی %تاریخ اعتبار
از اعتبار موجود در کارت

180%
260%
350%
440%
530%
620%
710%

عالمت سفر محصلی


