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رصيد السفر وتطبيق السعر االعتيادي
كر التذا
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؟
كر الجديد  لمزيد من المعلومات حول نظام التذا

  lanstrafikenkron.se/nyttbiljettsystem انقر هنا على 
وانقر على هذا الرمز الموجود في أعلى اليمين. 

كر. ستحدث تغيرات على نظام التذا
كثر حداثة. الجزء األول منه هو تطبيق  كر جديد وأ في هذا الخريف سنطبق نظام تذا

جديد للسفر أطلقناه بالفعل ُيَمكِّنك من الحصول  على خصم ٪10.

عندما تم إطالق التطبيق، خفضنا خصم بطاقة السفر إلى 10٪. سنقوم باستبدال 
كر، وسنصدر بطاقات سفر جديدة ونظام تجارة إلكترونية جديد. بمجرد  ماكينات التذا

إطالق جميع األجزاء، سنلغي رصيد بطاقة السفر بشكل تدريجي، ولكن حتى ذلك 
الحين، يمكنك استخدامه للسفر كالمعتاد.

إذا كان لديك رصيد سفر متبٍق، فيمكنك تحويله إلى تطبيق السفر الجديد عبر رمز 
القيمة من على موقعنا اإللكتروني. سيكون بإمكانك أيًضا تحويل رصيدك إلى بطاقة 

سفر جديدة في وقت الحق. لديك ُمهلة تصل إلى 10 سنوات لطلب استرداد رصيدك. 
رمز الرصيد صالح لمدة 365 يوًما. لن يتم رد رصيد أقل من 10 كرونة سويدية.

كر الجديد، سنقدم وسيلة دفع تسمى رصيد العميل. حيث ستتمكن  في نظام التذا
من تعبئة رصيدك ثم ربطه ببطاقة السفر أو بتطبيق السفر الخاص بك.

معلومات مفيدة
 عربات األطفال والعربات األخرى - يمكن أن تؤخذ عربات األطفال مجانًا • 

إذا سمحت المساحة بذلك. العربات التي تستخدم ألي غرض غير نقل 
األطفال، تطبق عليها أجرة الطفل / الشباب.

 الطفل / الشباب - إذا كان الراكب يرغب في دفع أجرة األطفال / الشباب • 
تحت 20 سنة، فيجب إبالغ السائق أوال ، وإال سيتم تطبيق سعر تذكرة الكبار.

 الدراجات - يمكن أخذ الدراجات على متن القطار والحافلة (الباص) • 
المتنقلة بين المناطق اإلقليمية إذا سمحت المساحة بذلك. أجرة الدراجة 
هي نفس سعر تذكرة األطفال / الشباب. ال يجوز أخذ الدراجات على متن 

حافالت (باصات) خدمة المدينة داخل مقاطعة كرونوبيرج. يمكنك أن تأخذ 
دراجة قابلة للطي، سكوتر كهربائي / كيك بايك أو دراجة صغيرة إذا كانت 

مطوية بالكامل.

 المرطبات بعد الركوب يمكن أخذ الطعام والشراب وتناولهم بعد الركوب • 
بشرط أال يؤدي ذلك إلى إزعاج الركاب اآلخرين وعدم وقوع أي ضرر على 

كب هو المسؤول  länstrafiken أو ممتلكات الركاب األخرى. سيكون الرا
عن أي ضرر من هذا القبيل. ال يجوز استهالك المشروبات الكحولية في 

الحافلة أو القطار أو في قاعات االنتظار أو أريكة االنتظار.

كر / الغرامات - إذا لم يكن لديك تذكرة أو قدمت تذكرة غير •   فحص التذا
صحيحة عند التفتيش، فستكون مسؤوالً عن دفع غرامة قدرها 1200 كرونة 

سويدية.

 الحيوانات األليفة - يمكن أخذ الكالب والقطط والحيوانات األليفة الصغيرة • 
األخرى مجانًا بشرط أال يؤدي ذلك إلى إزعاج الركاب اآلخرين. ويجب أن 

يكون الحيوان مربوطا بلجام أو محموال في قفص أو حقيبة. يجب عدم وضع 
الحيوانات على المقاعد.

 أمتعة اليد - يمكنك أخذ األمتعة مجانا بقدر ما تستطيع حمله بشكل • 
مريح. ويجب أال تسد حقائب اليد المخارج أو توضع على المقاعد.

 التدخين - ُيحَظر التدخين، بما في ذلك السجائر اإللكترونية، في الحافالت • 
والقطارات وغرف االنتظار وأريكة االنتظار.
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كر / حدود السن فئات التذا
البالغين من سن 20 فأكثر. يطبق عليهم الثمن االعتيادي للتذكرة.

األطفال / الشباب يحصل من تقل أعمارهم عن 20 عاًما على خصم ٪40 
على السعر االعتيادي للبالغين. يسري ذلك حتى تبلغ 20 عاما. قد ُتطلب 

بطاقة هوية إلثبات عمرك، وإال ستدفع سعر الفئة العمرية األعلى على الفور. 
للسفر إلى الدنمارك، يتم تطبيق سعر تذكرة البالغين من سن 16 عاًما.

األطفال أصغر من 7 سنوات يسافر األطفال دون سن السابعة مجانا 
عندما يكون برفقة شخص بالغ (بحد أقصى طفلين لكل شخص بالغ). 

تذكرة البالغين تعني تذكرة واحدة أو تذكرة 24 ساعة و 72 ساعة أو التذكرة 
الموسمية للبالغين والطالب. إذا كان الطفل سيركب بمفرده، فيجب عليه 

شراء تذكرة طفل / شباب. يسري ذلك حتى سن السابعة. قد يتم طلب بطاقة 
هوية إلثبات عمرك، وإال سيتم تحصيل رسوم الفئة العمرية األعلى على الفور.

التذكرة الثنائية/العائلية - ال تنطبق على تطبيق السفر الجديد
يمكن استخدام التذكرة الثنائية/العائلية لما يصل إلى خمسة أشخاص، منهم 

شخصين بالغين على األكثر. يمكنك توفير 10٪ مقارنة بشراء تذكرتين للبالغين. 
يتم تصنيف أي شخص يزيد عمره عن 19 عاًما على أنه شخص بالغ. يمكنك 

أيًضا شراء تذكرة ثنائية/عائلية باستخدام بطاقة السفر الخاصة بك، بخصم 
كر الثنائية/العائلية صالحة للسفر داخل كرونوبيري ومن وإلى  إضافي 10٪. التذا

مقاطعات يونشوبينغ وكالمار.

تذكرة الرحلة الواحدة
إذا كنت ال تتنقل كثيرا، وكان تنقلك عادة ما يكون ألماكن مختلفة وغير محصور 

في مكان محدد، فاألفضل أن تشتري تذكرة الرحلة الواحدة. يختلف سعر تذكرة 
الرحلة الواحدة حسب عدد المناطق التي تتنقل بينها وحسب سن المسافر. 

للسفر على خدمات مدينة Växjö، يتم تطبيق تذكرة منطقة واحدة.

تطبيق السفر
مع تطبيق السفر من Länstrafiken Kronoberg، يمكنك الحصول على خصم 
كر الفردية والموسمية، ويمكنك الدفع  كر، بما في ذلك التذا 10٪ على جميع التذا
عن طريق بطاقة Swish أو البطاقة المصرفية (Visa أو MasterCard). إذا كنت 

ترغب في الدفع عن طريق البطاقة المصرفية، فيجب عليك شحن رصيد التطبيق 
إما وقت الشراء أو قبله. إذا كان عمرك أقل من 18 عاًما وترغب في استخدام 

تذكرة هاتف محمول، فستحتاج إلى أن تطلب من والديك أو الوصي عليك ربطها 
ط الرحالت، وباحث عن محطات  ببطاقة مصرفية. يتضمن التطبيق أيًضا مخطِّ
ل  الحافالت ومعلومات حية عن الحافالت والمغادرة من محطة الحافالت. َحمِّ

.Play Butik أو App Store التطبيق المجاني من

خصم العائلة واألصدقاء - متاح على تطبيق السفر الجديد
مع خصم العائلة واألصدقاء تحصل دائًما على خصم 25٪ من التكلفة اإلجمالية 
كر عندما تسافر مع مجموعة. يتم تطبيق الخصم تلقائًيا في تطبيق السفر  للتذا

كثر. عند شراء تذكرتين أو أ

بطاقة السفر
بطاقة السفر ليست بطاقة شخصية؛ أي يمكن مشاركتها مع األصدقاء أو العائلة 

عندما ال تستخدمها بنفسك. بطاقة السفر تعتبر هي الدليل على تسديد ثمن 

الرحلة، ويجب أن تبقى معك طوال الرحلة. يمكنك أن تضيف إلى شحن بطاقة 
السفر إما باستخدام تذكرة موسمية أو رصيد سفر أو كليهما.

رصيد بطاقة السفر 
يمكنك أن تضيف إلى شحن بطاقة السفر بدفعات قدرها 100 كرونة سويدية 

(100 كرونة هي الحد األدنى). عندما تدفع ثمن تذكرة الرحلة الواحدة باستخدام 
رصيد بطاقة السفر تحصل على خصم 10٪. ال ُيحَصر استخدام بطاقات السفر على 

شخص معين، ويمكن استخدامها للتنقل داخل كرونوبيري (Kronoberg) ومن 
.Kalmar وكالمار Jönköping  وإلى مقاطعات يونشوبينغ

تذكرة الـ30 يوم
يمكنك إما إضافة تذكرة الـ30 يوًما إلى بطاقة السفر أو شراء التذكرة في تطبيق السفر. 

تمنحك التذكرة سفًرا غير محدود لمدة 30 يوًما ألي مسار وللسفر داخل المدينة أو 
 Krösatågen للسفر عبر المناطق المختلفة بالحافالت والسكك الحديدية (في خدمات
و Pågatåg و Öresundståg). إذا كنت تدفع ثمن تذكرة موسمية عبر تطبيق السفر، 

فسيتم تنشيطها على الفور ما لم تحدد تاريًخا الحًقا للتنشيط. يمكنك تحديد تاريخ 
تفعيل للتذكرة الموسمية في التطبيق حتى 365 يوًما. عند شراء أو تحميل تذكرة 

موسمية مدتها 30 يوًما على بطاقة السفر الخاصة بك، يجب عليك تفعيل التذكرة 
لتكون صالحة للسفر. يمكن تفعيل التذكرة على متن  الحافلة (الباص) أو من أي من 

كر في محطة السكك الحديدية. كز البيع الخاصة بنا أو من آلة التذا مرا

إذا كان عمرك أقل من 20 عاما يمكنك شراء تذكرة الـ30 يوم المخصصة للشباب 
بخصم 25٪. عند السفر بتذكرة الـ30 يوم للشباب، قد ُيطلب منك إبراز بطاقة هوية 

سارية إلثبات سنك.

تذكرة المواعيد غير المزدحمة للشباب تحت سن 20 سنة
هي تذكرة موسمية مدتها 30 يوًما يمكن استخدامها للسفر خارج أوقات الذروة من 

االثنين إلى الجمعة من الساعة الثانية ظهرا إلى الساعة الرابعة فجرا، وفي أي وقت 
من يومي السبت واألحد. تنطبق نفس قواعد أيام األسبوع على أيام إجازة نصف 

العام الدراسي وأيام الدراسة خالل الفصل الدراسي. وتطبق قواعد يومي السبت 
واألحد وأيام العطالت الرسمية وأيام العطالت المتتالية.

تبلغ تكلفة تذكرة المواعيد غير المزدحمة 200 كرونة سويدية ويمكن أن 
يستخدمها أي شخص أقل من 20 عاًما في الحافالت والقطارات في جميع أنحاء 
المقاطعة. يمكنك شراء هذه التذكرة من My pages أو من الحافلة أو من مركز 
كر خارج  العمالء أو من أحد نقاط البيع التابعة ألحد مناطق سفرك. بالنسبة لتذا
أوقات الذروة التي تشترى من على التطبيق، فيجب شراءها باستخدام الهاتف 

الذكي الذي سيتم استخدامها منه.

 Mecenat الطالب يمكنهم شراء تذكرة الـ30 يوم بخصم 25٪ إذا كان لديهم بطاقة
المخصصة للطالب أو تطبيق بطاقة الطالب مع رمز الخصم المخصص للطالب. 

لتكون مؤهال للحصول على خصم الطالب يجب :

كز تعليم  أن تكون مسجالً في دورة في إحدى الجامعات أو الكليات أو غيرها من مرا
الكبار التي تؤهلك للحصول على القروض الدراسية. أن تكون طالبا بحد أدنى دوام 

جزئي 50٪ تدرس لمدة 10 أسابيع متتالية على األقل خالل الفصل الدراسي الواحد.

يجب أن تكون قادًرا على تقديم هوية طالب سارية مع رمز السفر الخاص بالطالب 
كر أو فحصها. باإلضافة إلى بطاقة هوية تحتوي على صورتك عند التفتيش على التذا

كيفية دفع ثمن تذكرة الحافلة )الباص(
 •  من تذكرة من تطبيق السفر. يمكن شراؤه عبر تطبيق

.Länstrafiken Kronoberg

•  ببطاقة سفر بها فترة نشطة أو رصيد بطاقة سفر.

•  ببطاقة دفع. تحتوي جميع حافالت Länstrafiken Kronoberg على محطات دفع بالطاقة. 
نقبل الماستركارد والفيزا.

• يمكنك أيًضا شراء تذكرة من مركز العمالء أو أحد نقاط البيع التابعة ألماكن سفرك ويمكنك 
الدفع نقًدا أو بالبطاقة أو رصيد بطاقة السفر.

(SJ كيفية دفع ثمن تذكرة القطار )وليس
.Länstrafiken Kronoberg من تذكرة من تطبيق السفر. يمكن شراؤها عبر تطبيق  •

ببطاقة سفر بها تذكرة موسمية مفعلة.  •

•  ببطاقة سفر بها رصيد بطاقة سفر. اشترِ تذكرة قبل ركوب القطار. يمكنك شراء تذكرة من 
مركز العمالء الخاص بنا وأي نقطة بيع تابعة لمناطق سفرك. يمكن استخدام رصيد بطاقة 

السفر للسفر داخل كرونوبرغ ومن وإلى يونشوبينغ وإلى كالمار.

كر الموجودة على الرصيف.. اشترِ تذكرة قبل ركوب القطار. يمكنك الشراء  •  من آلة التذا
باستخدام رصيد بطاقة السفر أو باستخدام إحدى بطاقات الدفع (الفيزا أو الماستر كارد أو 

كسبريس أو داينرز) أمريكان إ

كر في جميع محطات القطار السويدية هناك آالت تذا

خدمة My pages للحصول على مزايا إضافية
My pages هي خدمة مجانية على موقعنا يمكنك من خاللها االطالع على العروض الرائعة 
والخدمات الذكية. لالشتراك في خدمة My pages  يجب أن يكون لديك رقم تسجيل مدني 

سويدي. في كل مرة تشتري فيها بطاقة سفر أو تضيف إلى رصيد بطاقة السفر الخاصة بك من 
خالل خدمة My pages، تحصل على خصم 10٪ أو رصيد إضافي قدره 10٪. إذا قمت بتسجيل 

بطاقة السفر الخاصة بك على خدمة My pages، فستحصل على تعويض ضد الخسائر.

انتبه! عند إضافة رصيد إلى بطاقة السفر الخاصة بك من خالل خدمة My pages، فقد يستغرق 
األمر ما يصل إلى 24 ساعة حتى يتم تحديث الرصيد.

عند شحن رصيدك عبر My pages، فسيكون الدفع معلًقا.

لن يتم تفعيل عملية شحن الرصيد حتى تستخدم بطاقتك في المرة التالية داخل مقاطعة 
كرونوبيرج. يمكنك بعد ذلك استخدام البطاقة خارج حدود المقاطعة.

lanstrafikenkron.se/minasidor يمكنك قراءة المزيد حول هذا الموضوع على

الركوب مجانا من وإلى المواعيد الطبية
يحق للشخص البالغ الذي لديه موعد طبي أو طبيب أسنان أن يأخذ طفلين حتى سن 6 سنوات 

مجانًا يمكن أخذ عربة أطفال / عربة إذا سمحت المساحة بذلك.

السفر بالحافالت )الباصات(
كز الرعاية الصحية داخل المقاطعة  السفر بالحافالت (الباصات) يمكنك الركوب مجانًا إلى أحد مرا

إذا أبرزت خطاب الموعد الطبي للسائق، وكذلك يمكنك الركوب مجانا من مركز الرعاية الصحية 
إذا أبرزت إيصال مقدم الرعاية الصحية الخاص بك. إذا لم يكن لديك خطاب الموعد أو كنت 
ال ترغب في تقديمه فسيجب أن تدفع ثم ترسل التذكرة مع إيصال مقدم الرعاية  إلى منطقة 

كرونوبيري على (Region Kronoberg, Service- resor, 351 88 Växjö). إذا قمت بشراء 
تذكرتك من خالل تطبيق السفر، فيمكنك إرسال اإليصال إلى عنوان بريدك اإللكتروني ثم طباعته 

وإرساله إلى العنوان أعاله. تعيد إليك منطقة كرونوبيري التكلفة الفعلية لرحلة الحافلة، أي إلى 
بطاقة الدفع أو بطاقة السفر .

السفر بالقطار
كز الرعاية الصحية، فيجب عليك  إذا استخدمت القطار في الذهاب إلى أحد مرا
شراء تذكرتك قبل المغادرة. والسترداد ثمن تذكرتك، أرسلها مع إيصال مقدم 

.Region Kronoberg, Serviceresor, 351 88 Växjö :الرعاية إلى

البطاقة المفقودة أو التالفة واستراد األموال
أنت مسؤول عن بطاقة سفرك. إذا تعطلت بطاقتك بسبب خلل فني، 

فسنستبدلها لك في مركز العمالء أو مكتبنا مجانًا.

.My pages إذا فقدت بطاقتك، فلن نستبدلها إال إذا كانت مسجلة في

كر الرحلة الواحدة ورصيد السفر غير قابالن لالسترداد. تذا

يمكنكم استرداد بطاقة السفر التي تحتوي على تذكرة موسمية غير نشطة من 
مركز العمالء، وسيطلب منكم دفع رسوم إدارية بقيمة 50 كرونة سويدية.

يمكن تغيير المناطق أو تغيير البطاقة إلى بطاقة أغلى للحصول على تذكرة 
موسمية غير نشطة بدون رسوم إدارية.

يمكنك تغيير البطاقة ببطاقة أغلى خالل فترة التذكرة الموسمية، ولكن ال يمكنك 
تغيير البطاقة الصالحة ألجل محدد.

يمكن استرداد بطاقة السفر التي بها تذكرة موسمية مفّعلة وفًقا للجدول أدناه:

 صالحة
لتاريخ محدد

يتم استراد %
من القيمة المذكورة في البطاقة

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

رمز السفر الخاص بالطالب


