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مرح ًبا بكم معنا
دليل السفر يف فاستامنالند

مرح ًبا!

يرشدك هذا الدليل عىل كيفية السفر بالحافة أو
القطار يف فاستامنالند ،وكيفية الدفع وأنواع التذاكر
املتوفرة.
لسالمتك وسالمة اآلخرين ،ال يتم التعامل بالنقود
أثناء السفر .حيث يوجد العديد من الطرق األخرى
التي ميكنك الرشاء باستخدامها أثناء رحلتك.
إذا كنت ترغب يف الحصول عىل املزيد من
املعلومات ،يرجى زيارة موقعنا عىل الويب عىل
 vl.seأو االتصال عىل مركز عمالء  VLعىل رقم

.0771-22 40 00

ا بكم
ح ًب
مر معنا

الدرجة االقتصادية .مناخ ذيك .ومريح.
يوجد العديد من الفوائد الختيار النقل العام عن سيارتك الخاصة .حيث
توفر املال يف كل مرة تسافر فيها .حيث ببساطة توفر املزيد من املال يف
محفظتك.
من خالل السفر مع اآلخرين ،فإنك تساهم يف تحسني البيئة .حيث كلام
زاد استخدام األفراد للنقل العام ،يقل إنتاج االنبعاثات التي ترض بالبيئة
وبصحتنا .ويلزم بذلك الكثري من الجهود إليقاف التغري املناخي ،األمر
الذي يتطلب مشاركة الجميع .ولذلك ،فإننا نستبدل جميع حافالتنا
القدمية بحافالت أحدث ،وحافالت جديدة تعمل بالغاز الحيوي .ونهدف
إىل تشغيل جميع حافالتنا بالغاز الحيوي بحلول عام .2020
يتم إنتاج الغاز الحيوي الذي تعمل به مركباتنا محل ًيا من خالل نفايات
الطعام املنزيل ،واملحاصيل ،ورواسب الشحوم الناتجة عن املطاعم
وخدمات تقديم الطعام .ويساعد هذا عىل توفري هواء أنقى من خالل
الحد من انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس الحراري.
ال يُعد السفر معنا مجرد اقتصادي ويحافظ عىل املناخ فحسب.
ولكنك ستكتشف أيضً ا مدى الراحلة التي تنعم بها يف الحافلة أو القطار
للذهاب إىل العمل أو املدرسة ،أو للوصول إىل األنشطة الرتفيهية أو
لحضور الحفالت الرتفيهية املسائية .إنها تتيح لك الوقت الكايف للتأمل
والتفكري.
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انتقل إىل vl.se

عىل موقع  vl.seتوجد كل من جداول املواعيد ومخطط الرحلة
ملساعدتك عىل العثور عىل رحلتك رسي ًعا .انقر فوق رمز رحالت الحافلة
أو القطار .ومن ثم أدخل:
• املكان الذي تريد السفر منه ،وإىل أين تتجه
• وقت املغادرة والوصول الذي تريده
ثم يعرض لك مخطط الرحلة اقرتاحات ألفضل مسار.

استخدم تطبيق « »VLللهاتف املحمول

ميكنك أيضً ا استخدام تطبيق « »VLللهاتف املحمول للبحث عن
رحلتك بالحافلة .وميكنك البحث يف مخطط الرحلة ،والعثور عىل جداول
املواعيد ،وعرض توقيتات توقف الحافلة ومكان وجود الحافلة .فضالً عن
ذلك ،ميكنك التطبيق من رشاء تذكرة.
اطلع عىل املزيد يف صفحات رقم .12-11
اتصل مبركز عمالء )VL (KundCenter VL

إذا كان لديك أي استفسارات ،نرحب دامئًا باتصالك عىل مركز عمالء VL
عىل رقم .0771-22 40 00
هل ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلومات حول رحلتك بالقطار؟
resplus.se
tim.se
sj.se
resrobot.se
tagibergslagen.se
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رشاء

تذكرة
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خيارات التذكرة

في هذا القسم ،ميكنك االطالع عىل املزيد حول خيارات التذاكر املتوفرة
لرحالت القطار والحافلة .لدينا منتجات مناسبة ألنواع الركاب املختلفني.

أيًا كان اختيارك ،ال تنس االحتفاظ بتذكرتك طوال الرحلة.
ضع أيضً ا يف اعتبارك أنه ال ميكنك استخدام األموال النقدية للدفع عىل
منت حافالتنا.
تتوفر األسعار واملنتجات الحالية عىل موقعنا عىل الويب عىل  vl.seأو
اتصل عىل مركز عمالء  VLعىل رقم .0771-22 40 00

اشرت تذكرتك قبل الصعود عىل منت الحافلة أو القطار.
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السفر بالقطار

للسفر بالقطار ،ميكنك إما استخدام بطاقة السفر ( )Resekortetأو
رشاء تذكرة قطار محددة .يف مركز عمالء  VLاملوجود يف املحطة املركزية
يف فاسترياس ،ميكنك رشاء التذاكر للذهاب إىل TiM, SJ
و  .Tåg i Bergslagenوضع يف اعتبارك أن التذاكر الفردية لـ VL
ورسوم السفر ( )reskassaغري صالحة لرحالت القطار.

كيفية استخدام بطاقة السفر

ميكن استخدام بطاقة سفر  ،VLوالتي يتم شحنها مع بطاقة الركاب،

أو بطاقة املقاطعة ،أو بطاقة الشباب ،أو بطاقة الرحالت املتعددة 10

رحالت بالقطار ملسارات محددة داخل مقاطعة فاستامنالند.
اطلع عىل املزيد حول بطاقة السفر وأي املنتجات التي تختارها من
الصفحات رقم .17-14

للسفر بالقطار ،يجب دامئًا تسجيل البطاقة يف املاكينة اآللية يف  VLعىل
الرصيف قبل الصعود عىل منت القطار .اعرض بطاقة سفرك إىل املاكينة
اآللية ،وستحصل عىل إيصال .ويجب عليك دامئًا االحتفاظ باإليصال مع
بطاقة سفرك حيث ميثل التذكرة الخاصة بك.
يف رحالت القطار ،تكون بطاقة السفر صالحة لشخص واحد فقط يف
الرحلة.
هل ترغب يف الحصول عىل مزيد من املعلومات حول رحلتك بالقطار؟
resplus.se

resrobot.se

sj.se

tagibergslagen.se

tim.se
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السفر بالحافلة

إذا كنت ستسافر بالحافلة ،ميكنك اختيار السفر بتذكرة فردية أو بطاقة
السفر ( .)Resekortetميكنك رشاء منتجات و/أو دفع رسوم السفر
بالبطاقة .اطلع عىل املزيد حول بطاقة السفر وأي املنتجات التي
تختارها من الصفحات رقم .17-14

هل ترغب بالسفر باستخدام تذكرة فردية؟

ميكنك االختيار بني رشاء تذكرة باستخدام املحمول ،أو تذكرة فردية
لالستخدام خالل  30يو ًما والدفع يف الحافلة باستخدام البطاقة املدينة أو
األموال املخصصة للسفر.
فيام يتعلق بالرحالت داخل بلدية فاسترياس ،يوجد املزيد من خيارات

اطلع عىل املزيد عىل www.vl.se/biljetter/vara-biljetter/enkelbiljetter
أو اتصل عىل مركز عمالء  VLعىل هاتف رقم 0771-22 00 40

رشاء تذكرة بالهاتف املحمول باستخدام تطبيق «»VL
يُعد تطبيق « »VLطريقة مرنة لك للبحث عن الرحالت ورشاء التذاكر
الشخصية .حيث ميكنك:
• البحث عن جداول املواعيد
• االطالع عىل توقيتات توقف الحافلة ومكان وجود الحافلة بالضبط
• البحث عن/حجز رحلة
• عرض سجل التذاكر التي اشرتيتها
• تغيري املنطقة .يوفر التطبيق إمكانية الوصول إىل  15خدمة مختلفة
من خدمات النقل يف املقاطعة.

 | 12مرح ًبا بكم معنا

تطبيق « »VLمجاين ومتوفر يف متجر  ،Appstoreأو
 ،Google Playأو .Windows Phone

نفذ ما ييل:

 .1قم بتنزيل تطبيق «.»VL

.2حدد طريقة الدفع .واخرت من بني بطاقة ائتامن وبطاقة مدينة أو
فاتورة بدون تكاليف إضافية .لن تحتاج إىل القيام بذلك سوى مرة
واحدة ،قبل رشاء تذكرتك األوىل .والستخدام خدمة الفوترة ،يتعني
عليك أن تكون مواط ًنا سويديًا .ومع ذلك ،ميكن استخدام جميع
بطاقات  MasterCardو Visaاألجنبية يف التطبيق.
 .3اشرت تذكرتك ،قبل مغادرتك بـ  20دقيقة عىل األقل .ومن ثم ميكنك
العثور عىل التذاكر التي اشرتيتها يف «.»Tickets
ضع يف اعتبارك أن فرتة االنتقال لتذكرتك تبدأ عىل الفور بعد
الرشاء.

اشرت تذكر فردية ملدة  30يو ًما
ميكنك رشاء تذكرة فردية الستخدامها يف غضون  30يو ًما من الرشاء من
مركز عمالء  ،VLمن وكالء الخدمة الكاملة لـ  VLوعىل صفحايت
( )Mina Sidorعىل موقع  .vl.seوبالتايل تُف ّعل التذكرة فور صعودك
عىل منت الحافلة وإدخالها يف جهاز القراءة.
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عندما يتم تفعيل تذكرتك ،ترتاوح فرتة االنتقال املحددة لها من ساعة
واحدة إىل ساعتني ،وذلك استنا ًدا إىل طريق السفر الذي تسلكه .توجه
إىل السائق بالسؤال إذا كان الشك يساورك بخصوص ما ينطبق عىل
تذكرتك الخاصة.
ضع يف اعتبارك أنك مسؤول بصفة شخصية عن حالة التذكرة ومدى
قابليتها للقراءة عندما تقدم عىل استخدامها.

الدفع عىل منت الحافلة

ميكنك رشاء تذكرة واحدة باستخدام بطاقة الخصم أو بطاقة االئتامن
عىل الحافلة .ميكنك أيضً ا استخدام األموال املخصصة لسفر بهدف الدفع
إذا كانت متوفرة يف رصيد بطاقة السفر الخاصة بك (.)Resekortet

مراقبة التذكرة

تحتاج إىل تذكرة صالحة االستخدام ألجل السفر .ال تنس االحتفاظ
بتذكرتك طوال الرحلة .للسفر بالقطار ،يجب تسجيل بطاقة سفرك يف
املاكينة اآللية يف  VLعىل الرصيف قبل الصعود عىل منت القطار .ويجب
االحتفاظ باإليصال مع بطاقة سفرك حيث ميثل التذكرة الخاصة بك .إذا
تعذر عليك تقديم تذكرة صالحة للفحص ،فسيتوجب عليك دفع رسوم
إضافية .ميكن أن يؤدي االستخدام الخاطئ للبطاقات إىل مصادرة السائق
أو املفتش للبطاقة .ويف مثل هذه الحاالت ،تعترب الرحلة غري مدفوعة
الثمن.

إعادة الرشاء

إعادة رشاء املنتجات والتذاكر التي تقدمها  VLمسموح به عىل النحو
الذي تحدده الرشوط واألحكام الخاصة بالرشاء والسفر ،انظر vl.se

 | 14مرح ًبا بكم معنا

بطاقة السفر()Resekortet

تمُ ثل بطاقة السفر خيا ًرا مقبوالً ،برصف النظر عن عدد مرات سفرك
وسواء كنت تسافر بالحافلة أو القطار .ميكنك رشاء البطاقة من مركز
خدمة العمالء لديك أو من وكيل الخدمة الكاملة وإضافة أحد املنتجات
االختيارية و/أو األموال املخصصة للسفر عليها.

جا ٍر تحميل املنتجات

ميتاز السفر باستخدام أي من منتجاتنا بأنه تكلفته أرخص من استخدام
تذاكر منفصلة .ميكنك إضافة كل بطاقة سفر مع أحد املنتجات
االختيارية التي تنطبق عىل الفئة العمرية ومدى رسيانها .لذلك ،إذا
كنت ترغب يف استخدام العديد من املنتجات املختلفة ،فأنت بحاجة إىل
امتالك العديد من بطاقات السفر املختلفة.
إذا اخرتت إضافة أي من البطاقات متعددة الرحالت إىل بطاقة سفرك،
فام عليك إال الوصول إىل عدد معني من الرحالت ،األمر الذي يمُ كّنك
حينها من استخدام ما تريد.
وإذا اخرتت إضافة بطاقة الفرتة إىل بطاقة السفر ،فيمكنك السفر بقدر
ما تريد لفرتة زمنية معينة.
يرجى قراءة املزيد حول منتجاتنا عىل الصفحة التالية.
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إضافة األموال املخصصة للسفر (	)reskassa
تمُ ثل األموال املخصصة للسفر وعا ًء للامل ميكنك اللجوء ليه لدفع رسوم
تذكرة منفصلة عىل الحافلة عندما تكون عىل متنها .ومبساعدة األموال
املخصصة للسفر ،أنت غري مقيّد بوقت أو طريق أو فئة عمرية محددة.
ال ميكنك استخدام األموال املخصصة للسفر لرحالت السفر بالقطارات.

حيث يستطيع العديد من األشخاص السفر بالبطاقة نفسها

ميكن للعديد من األشخاص السفر ببطاقة سفرك ( )Resekortetإذا
أضفت إليها بطاقة متعددة الرحالت .يتوجب عىل املسافرين االنتامء
إىل الفئة العمرية نفسها ،أو عوضً ا عن ذلك البد من أن تكون البطاقة
صالحة لفئة األسعار املخصصة للبالغني .أخرب السائق قبل التسجيل
للسفر بحيث يُخصم مثن التذكرة الصحيح .وينطبق ذلك فقط عىل
رحالت السفر بالحافالت.

ميكنك إضافة بطاقة سفرك هنا

•
•
•
•
•

صفحايت ( )Mina Sidorعىل vl.se
يقع مركز خدمة عمالء  VLيف املحطة املركزية يف فاسترياس
يقع مركز خدمة عمالء  VLيف  Vasagatan/Munkgatanيف
مدينة فاسترياس
وكالء الخدمات املتكاملة من VL
يُسمح بدفع رسوم البطاقة فقط عىل منت الحافلة
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إضافة املنتج املناسب إىل بطاقة سفرك

يوضح الجدول أدناه الخيارات املتوفرة للشباب والبالغني وكبار السن.

الشباب

ينطبق ذلك عىل الفئة العمرية التي ترتاوح من عمر  7وحتى قبل عمر
العرشين.

عدد الرحالت فرتة االنتقال السفر السفر الصالحية
املنتج
بالحافلة بالقطار
			
40
البطاقةمتعددة
يف حدود الخدمات املختارة
ساعة واحدة نعم ال
التي تقدمها املدينة*
					
الرحالت 40 ،رحلة
10
البطاقةمتعددة
 3ساعات نعم نعم لطريق/منطقةمعينة
الرحالت 10 ،رحالت					
غري محدد نعم نعم لطريق/منطقةمعينة
غري محدد
بطاقةاملسافر
			
خالل الفرتة
 30يو ًما
غري محدد نعم نعم داخلمقاطعة
غري محدد
بطاقةاملقاطعة
فاستامنالند
				
خالل الفرتة
 30يو ًما /
 365يو ًما					
 2ساعات نعم نعم داخلمقاطعة
20
بطاقةالشباب
فاستامنالند
					
* تُستخدم داخل بلدية فاسترياس أو يف حدود الخدمات التي تقدمها املدينة يف
واحدة من مناطق فاجريستا أو كوبنج أو نوربريج أو ساال الحرضية.
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البالغون

تنطبق عىل من هم يف عمر  20فام فوق.

عدد الرحالت فرتة االنتقال السفر السفر الصالحية
املنتج
بالحافلة بالقطار
			
40
البطاقةمتعددة
ساعة واحدة نعم ال
					
الرحالت 40 ،رحلة

 3ساعات نعم
10
البطاقةمتعددة
الرحالت 10 ،رحالت					
بطاقةاملسافر
 30يو ًما
 365يو ًما

غري محدد
خالل الفرتة

غري محدد

نعم

يف حدود الخدمات املختارة
التي تقدمها املدينة*

نعم

لطريق/منطقةمعينة

نعم

لطريق/منطقةمعينة

			

غري محدد نعم
غري محدد
بطاقةاملقاطعة
				
خالل الفرتة
 30يو ًما /
 365يو ًما					

نعم

داخلمقاطعة
فاستامنالند

كبار السن

تنطبق عىل من هم يف عمر  ،65داخل بلدية فاسترياس فقط.

عدد الرحالت فرتة االنتقال السفر السفر الصالحية
املنتج
بالحافلة بالقطار
			
40
البطاقةمتعددة
داخل بلدية
ساعة واحدة نعم ال
فاسترياس
الرحالت 40 ،رحلة					
10
البطاقةمتعددة
 3ساعات نعم نعم داخل بلدية
فاسترياس
الرحالت 10 ،رحالت					
غري محدد نعم نعم داخل بلدية
غري محدد
بطاقةاملسافر
داخل بلدية
			
خالل الفرتة
 30يو ًما
غري محدد نعم نعم داخلمقاطعة
غري محدد
بطاقةاملقاطعة
فاستامنالند
				
خالل الفرتة
 30يو ًما /
 365يو ًما					

 | 18مرح ًبا بكم معنا

صفحايت ()Mina Sidor

ميكنك االستمتاع مبزايا إضافية مع بطاقة السفر ( )Resekortetالخاصة
بك من خالل تسجيلها يف صفحايت عىل  .vl.seمن السهل إنشاء حساب
عىل صفحايت ،حيث إنه ال يكلف شيئًا ورسيع اإلعداد .ميكنك بعد ذلك
تسجيل بطاقة سفرك باستخدام الرقم والكود املوجود عىل ظهر البطاقة.
صفحايت هي خدمة متوفرة فقط للسويديني.

جا ٍر رفع بطاقة سفرك عىل اإلنرتنت

مبجرد تسجيل بطاقتك عىل صفحايت ،ميكنك رفع البطاقة مبارشة عىل
اإلنرتنت .يوضح حسابك أيضً ا ما تركته عىل بطاقتك.

ضامن البطاقة املفقودة

يُغطي ضامن البطاقة املفقودة بطاقة سفرك املسجلة أيضً ا .يعنى هذا
أنك ستستلم بطاقة جديدة إذا قمت بتجميدها بواسطة صفحايت .تتم
إضافة كل ما كانت تحتويه البطاقة عند تجميدها .بداية من البطاقة
الثالثة ،يتوجب عليك دفع رسوم إدارية .ضع يف اعتبارك عدم تسجيل
بطاقتك امل ُجمدة قبل استالم البطاقة الجديدة.

حساب واحد – العديد من بطاقات السفر

عىل صفحايت ،ميكنك ربط العديد من بطاقات السفر بحسابك واستخدام
أيضً ا األموال املشرتكة املخصصة للسفر .يُسهل هذا من األمور وال سيام
إذا كنتم عائلة لديها الكثري من البطاقات ،أو إذا كانت لديك أنت
العديد من البطاقات.
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إذا كانت هناك أحزمة أمان يف مقاعد الحافالت ،فيرُ جى
استخدامها لضامن سالمتك وسالمة اآلخرين!

اصطحاب األطفال معكم

ميكن اصطحاب طفلني دون عمر السابعة للسفر مجانًا مع مسافر
ُمسدد لثمن التذكرة .ويلزم سداد الرسوم املقررة لتذكرة الشباب بد ًءا
من الطفل الثالث .ألسباب تتعلق باألمان ،ال يُسمح لألطفال دون سن
السابعة بالسفر مبفردهم.
ميكن تطبيق األسعار والقواعد األخرى يف القطارات .ارجع إىل الرشكات
املعنية لالطالع عىل هذه القواعد.

العربات الصغرية وحامالت امليش وكرايس املعوقني

ميكن اصطحاب العربات الصغرية وحامالت امليش وكرايس املعوقني عىل
متنها إذا كان هناك متسع لذلك .يُقرر السائق ما هو مسموح به .يجب
وضعها بطريقة ال تعيق حركة امليش يف املمر الرئييس .يجب إيقاف
حركتها دامئًا باستخدام املكابح وتأمينها بأرشطة ربط إذا لزم األمر .ال
يجب ترك األطفال دون رقابة يف العربات الصغرية ويجب مراقبتهم
طوال الرحلة.
متتثل  VLإىل توصيات اتحاد النقل العام السويدي بخصوص كرايس املعوقني .يعني
هذا أن الكرايس املتحركة ذات العجالت األربع املحددة باألبعاد واألوزان التالية
ميكن اصطحابها عىل منت الحافلة:
• الطول اإلجاميل 120 :سم
• العرض اإلجاميل 70 :سم
• الوزن اإلجاميل 300 :كجم ،الكريس واملسافر م ًعا
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اصطحاب الحيوانات معكم

تُصطحب الكالب والقطط وغريها من الحيوانات الصغرية للسفر مجانًا
عىل منت الحافلة .يجب السيطرة عليها باستخدام املقود أو حبسها
يف صناديق/أقفاص .يحق للسائق منعك من ذلك إذا كان حيوانك
يُشكل خط ًرا عىل املسافرين أو األفراد املرافقني .نطلب من املسافرين
املصطحبني لحيوانات معهم التوجه نحو مؤخرة الحافالت ،ونحو املناطق
املخصصة يف القطارات.

يجب أن يشعر الجميع بالراحة

تحقيق األولوية عىل رأس األولويات يف الحافالت والقطارات .لذلك
هناك عدد من الجوانب التي نحتاج جمي ًعا إليها لتقديم بعض األفكار
اإلضافية.
•

•
•
•
•

يف موقف الحافالت وعىل منت الحافلة ،ال يُسمح لك بالتدخني ،أو
تناول الكحول ،أو استخدام أحذية التزلج واللوحات الزالجة ،أو 		
وضع قدميك عىل املقاعد أو غريها من اللوازم األخرى.
ميكن رفض دخول األشخاص السكارى أو امل ُخلني بالنظام أو 		
إخراجهم من الحافلة.
اترك مقعدك للشخص الذي يحتاجه أكرث منك.
يجب وضع األمتعة بطريقة ال تمُ ثل مصدر إزعاج أو خط ًرا عىل 		
املسافرين اآلخرين.
يجوز لك تناول األطعمة فقط عىل منت الحافلة إذا كنت ال
ترتك خلفك الفضالت/تسبب يف حالة من الفوىض أو اإلزعاج 		
للمسافرين اآلخرين.

لالطالع عىل الرشوط واألحكام املتعلقة بالرشاء والسفر ،انظر vl.se
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ضع يف اعتبارك

• إنها لفكرة جيدة أن تستخدم العاكسات الضوئية عندما يحل الظالم.
ميكن للشائق عندئذ معرفة أنك تنتظر يف موقف الحافالت .سيتمكن
مستخدمو الطريق اآلخرين أيضً ا من رؤيتك بشكل أفضل عند التوجه
إىل املحطة ومنها.

•

ألسباب تتعلق باألمان ،ال تسمح الحافالت التي يف حالة حركة أو التي
قد غادرت محطة الحافالت للمسافرين بالصعود إليها أو النزول منها.

•

عندما يتوقف العديد من الحافالت يف الوقت نفسه يف محطة 		
الحافالت ،ال تتحرك الحافلة رقم اثنني وتتوقف مرة أخرى .وعىل
الجانب اآلخر ،تتوقف الحافلة الثالثة والتي تليها مرة ثانية.

•

عندما تتوقف الحافلة يف محطة الوقوف األخرية ،عىل الركاب االنتظار
قبل الصعود عىل متنها .يرجع هذا إىل اعتبار السائق أن هذه مبثابة
فرصة له اللتقاط أنفاسه.

•

تُغيرّ الحافلة عادة من اتجاه عالمتها ليك تشري إىل الطريق املناسب
لبضع دقائق قبل املغادرة ،وبالتايل ميكن القول إنه ال يوجد ازدحام
( )Ej i trafikعىل منت الحافلة يف املحطة األخرية.

•

تمٌ كّنك فرتة االنتقال املحددة لتذكرتك من تغيري الحافلة أو القطار
وأيضً ا بدء رحلة العودة.
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عىل منت القطار

إذا كنت تسافر بالقطار ،فكل ما تحتاج إليه هو االنتباه للمحطة التي
ستنزل عندها .يتوقف القطار تلقائ ًيا يف جميع املحطات.

عىل منت الحافلة

إذا كنت تسافر بالحافلة ،ستكون هناك أزرار حمراء واضحة للعيان
مدون عليها كلمة « . »STOPتوجد األزرار عىل القضبان املثبتة أو
يف السقف .بالضغط عىل أحد األزرار ،تصل السائق إشارة بأنك ترغب
يف النزول يف محطة التوقف القادمة.
مبجرد أن تضغط عىل الزر ،يُرجى التحقق من أن عالمة التوقف
« »STANNARمضاءة يف الحافلة .إذا كان الشك يساورك بشأن
مكان/موعد نزولك ،فيرُ جى طلب املساعدة من السائق.
تنزل عادة من األبواب الخلفية لتفادي الركاب املوجودين عىل منت
الحافلة .ميكنك أيضً ا النزول من األبواب األمامية ،لكن هذا حسب
رغبة السائق.

إذا كانت بحاجة إىل مزيد من الوقت

توجد أيضً ا أنواع أخرى من أزرار التوقف يف حافالتنا .توجد أزرار
خرضاء وزرقاء تحمل رموز مختلفة مثل عني أو عربة أطفال أو كريس
معاق أو شخص يستند عىل عصا .تحمل جميع األزرار الوظيفة نفسها
وتستخدم واحد منها إذا كنت تريد لفت انتباه السائق تحدي ًدا عند
نزولك.
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من الجيد معرفة التايل

Autogiro
إذا كنت تسافر كث ًريا ،فاألمر يستحق رشاء بطاقة السفر
( .)Resekortetتجعل  Autogiroاألمر أقل تكلفة وأيضً ا يس ًريا يف
الدفع .تدفع شهريًا ألول عرشة شهور وتحصل عىل آخر شهرين بثمن
قليل .كل ما تحتاج فعله هو التأكد من وجود مال كاف يف حسابك يف
آخر يومي عمل يف للنشاط املرصيف من كل شهر.
ميكن أن تمُ نح  Autogiroفقط للمسافر البالغ وبطاقات املقاطعة،
وليس لكبار السن أو الشباب .تختار بنفسك الشهر الذي ينبغي أن يبدأ
منه استخدام البطاقة .تبدأ فرتة االنتقال دامئًا يف مطلع كل شهر .ميكنك
إلغاء اشرتاكك حينام ترغب يف ذلك.
ضامن البطاقة املفقودة غري متضمن هنا ،مام يعني أنه البد من تجميد
بطاقتك بعد فقدها وتستلم أخرى جديدة .ال تفرض أي رسوم إضافية.
ال يجب تسجيل بطاقات املسافر املدفوعة باستخدام  autogiroعىل
صفحايت (.)Mina Sidor
استامرات الطلب لـ  autogiroمتوفرة يف مركز خدمة عمالء  VLأو
ميكن تنزيلها من موقعنا اإللكرتوين عىل العنوان التايل  .vl.seضع يف
اعتبارك أننا نطلب أال يتجاوز طلبك موعد أقصاه الخامس عرش من كل
شهر قبل بدء سفرك.
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الرشوط واألحكام املتعلقة بالرشاء والسفر

تنظم الرشوط واألحكام املتعلقة بالرشاء والسفر القضايا التي ميكن
أن تنشأ بني  VLوعمالئها .ترسي عىل جميع رحالت السفر بالحافالت
والقطارات داخل مقاطعة فاستامنالند والرحالت عرب حدود املقاطعة
التي تتم باستخدام التذاكر الصادرة من  VLأو املعتمدة منها .الرشوط
املتوفرة بالكامل عىل.vl.se

ضامن السفر

نطلب منك أن تثق بأنك ستصل بسالمة وأمان عندما تسافر معنا ،ورغم
ذلك ،قد تأخذ األمور منحنى خاطئ .فعىل سبيل املثال ،ميكن أن تتعرض
الحافالت للتعطل وميكن أن ميرض السائقون .إذا تعرضت للرضر ،فنحن
نرغب يف فعل الصواب .لذلك لدينا ضامن السفر .منشور ضامن السفر
متوفر من الوكالء املعتمدين من  ،VLومركز خدمة عمالء  VLأو ميكن
تنزيله من موقعنا اإللكرتوين عىل العنوان التايل vl.se
نود أن نتلقى طلبك املتعلق بالحصول عىل تعويض يف موعد أقصاه شه ًرا
واح ًدا عقب الحادث.
ميكنك أيضً ا قراءة الحقوق املكفولة لك باعتبارك أحد املسافرين بالقطار
عىل العنوان التايل:
/http://europa.eu/youreurope/citizens/travel
passenger-rights/index_sv.htm

يخضع هذا الدليل إىل أي تعديالت وأخطاء مطبعية.

ساعدنا عىل تحسينه

نهتم مبا تفكر به! لذا يُرجى االتصال بنا بواسطة  vl.seأو عىل
مركز خدمة عمالء  .VLالبطاقات الربيدية متوفرة يف مركز
خدمة العمالء لدينا حيث ميكنك إبداء وجهة نظرك .قدمها
هناك أو أرسلها إلينا دون تكلفة .تتوفر فقط باللغة السويدية
واللغة اإلنجليزية.
صول
للح رحلة
ع وىلدية!
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