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Välkommen att resa med Dalatrafik

ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻻﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ!
ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ!
در آن اﯾﺴﺘﮕﺎه از ﺟﺎﯾﯿﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﺴﺘﺎد ﺷﻮﯾﺪ
وﻗﺘﯿﮑﻪ اﺗﻮاﺗﻮﺑﻮس ﺑﯿﺂﯾﺪ از درواز ٴه ﺟﻠﻮ ﺑﺎﻻ ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮار ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ راﻧﻨﺪه اﺗﻮاﺗﻮﺑﻮس دارای اﻣﮑﺎن
ﺑﻮده ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از راﻧﻨﺪه ﯾﮏ ﺗﮑﺖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دارای ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ ھﺴﺘﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت اﯾﻦ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺎرت اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ در آن ﺻﻮرت درﺳﺖ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎرت ﺧﻮد ﭘﻮل دارﯾﺪ در آن ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺎﻧﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اراﺋﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺟﮭﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره ﯾﮏ ﺗﮑﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻣﻞ ﭘﻮل ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﺖ
ﻣﻌﺘﺒﺮ در دﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ در آﻧﺼﻮرت اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺎﻻی ﺷﻤﺎ  ۷۰۰ﮐﺮون ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﮔﺮدد.
در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از اﺗﻮﺑﻮﺳﮭﺎی اطﺮاﻓﯽ و ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺎھﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮاره از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻔﺮ ﺑﺪﯾﻦ
طﺮﯾﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻢ ﺧﻄﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﺴﺘﻦ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ از روی ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺒﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
راﻧﻨﺪ ٴه اﺗﻮﺑﻮس اداره ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه در داﺧﻞ اﺗﻮﺑﻮس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻗﺒﺎل ﺗﺤﻔﻆ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺑﻌﮭﺪه دارد.
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮﺳﯿﺪ و ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ دﮐﻤﻪ ﺳﺮخ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﺸﺎر دھﯿﺪ .در آن ﺻﻮرت راﻧﻨﺪه
در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻌﺪی ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﺎﺑﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از درواز ٴه ﻋﻘﺐ اﺗﻮﺑﻮس ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻮﯾﺪ.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﮑﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺨﺮﯾﺪ/ﮐﺎرت ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎر ﮐﻨﯿﺪ
اﺗﻮﺑﻮس
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﮑﺖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ و دوران ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ در ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﺰﯾﻨﻪ را
ﻧﻘﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮوش
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﮑﺖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ و دوران ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ در ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﺰﯾﻨﻪ را
ﻧﻘﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﮑﺖ
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﮑﺖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ و دوران ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ در ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ھﺰﯾﻨﻪ را ﻧﻘﺪ،
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻣﺎ دارای ﯾﮏ آپ ای ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﮑﺖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ آن را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ از
طﺮﯾﻖ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد(.
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ
در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ و ﯾﺎ دوره ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ھﺰﯾﻨﻪ را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ
و ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ )اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد(.

ﺗﮑﺘﮭﺎ و ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ ﻣﺎ
ﺗﮑﺖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﺎھﯽ اوﻗﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺗﮑﺖ آن ﻓﺎﺻﻠ ٴﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاھﯿﺪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﮑﺖ ﻓﻘﻂ
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻋﺘﺒﺎر دارد.
ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ ﯾﮏ ﮐﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ و ﯾﺎ دوره ﭼﺎرج ﻣﯿﺸﻮد.
ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ
ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ را ﺟﮭﺖ اﺿﺎﻓ ٴﻪ ﭘﻮل ﺑﺮای ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻤﺪﯾﺪ دور ٴه اﻋﺘﺒﺎر
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺪاوم ﺳﻔﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ .ﺑﺮای آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺮھﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻓﯽ ﺳﻔﺮ اﻋﺘﺒﺎر دارد.
ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ دور ٴه اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای زون  ،۱زون  ،۲ﮐﻤﻮن و ﯾﺎ ﺗﻤﺎم وﻻﯾﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺣﺪود ﻋﻤﺮ
•
•
•
•

ﻣﺤﺼﻞ ﻧﻮﺟﻮان  ۱۹ – ۷ﺳﺎل
ﻧﻮﺟﻮان  ۲۵ – ۲۰ﺳﺎل
ﺑﺎﻟﻎ  ۲۶ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ
دو اطﻔﺎل ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ  ۶ – ۰ﺳﺎل ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﻟﻎ راﯾﮕﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
اﺗﻮﺑﻮس ﭼﻪ وﻗﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﺳﺎﯾﺮ اﺗﻮﺑﻮﺳﮭﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺳﯿﺮ ﺧﻮد دارای ﺷﻤﺎرھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت را در ﺻﻔﺤ ٴﻪ اﻧﺘﺮﻧﯿﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪwww.dalatrafik.se :
اﮔﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﯿﺪ در آن ﺻﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ٴه  ۰۷۷۱-۹۵ ۹۵ ۹۵در ﺗﻤﺎس
ﺷﻮﯾﺪ.
رﯾﻞ
ﮐﺎرت ﺳﻔﺮ دوره ای داﻻﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺳﺎﯾﺮ رﯾﻠﮭﺎ در داﺧﻞ داﻻرﻧﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ دارد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﯾﺪ را در
اﺛﻨﺎی ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻞ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺣﻀﺎرﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯽ
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﻤﯿﺘ ٴﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﺎﻣﻪ وﻻﯾﺘﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﺮاﺟﻌ ٴﻪ ﺻﺤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﯾﺪ در آﻧﺼﻮرت ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در
اﺗﻮﺑﻮس راﯾﮕﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﺪ .دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ راﻧﻨﺪ ٴه اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اﻋﺘﺒﺎر دارد اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻦ  ۱۹ﺳﺎل راﯾﮕﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ .ﺳﻔﺮ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﺂن روز ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در
دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ درج ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

داﻻﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻔﺮ ﺧﻮش را ﺑﺮاﯾﺘﺎن آرزو دارد!

