قوانین قرض گرفنت
کارت عضویت شما امکان دسترسی به اکثر خدمات ما را به صورت رایگان میدهد.
کارت عضویت:
• هنگام امانت گیری کارت عضویت خود را همراه داشته باشید.
• س ّن مجاز جهت دریافت کارت عضویت  ۶سال میباشد.
• اگر تو بین س ّن  ۶تا  ۱۸سال هستی والدین میباید دریافت کارت عضویت
را تأیید کنند.
• جهت استفاده از دستگاه اتومات امانت گیری و خدمات اینترنت به تو یک
کُد داده میشود.
• کارت عضویت خصوصی میباشد و تو مسئولیت تمامی نقل و انتقاالت
از کارت خود را به عهد داری.
کارت خود را به کسی قرض نده و همیشه فقدان آن را گزارش کن.

مهلت زمان امانت گیری:
•

مهلت زمان امانت گیری معموال  ۴هفته میباشد.

• مهلت زمان خاص در مورد دی وی دی و سی دی صدق میکند.
• تو معموال میتوانی مهلت زمان را در محل ،از طریقه تلفن و پایگاه
اینترنتی ما تمدید کنی.
• اطالعات مربوط به امانت در حال حاضر تو محرمانه میباشد .اما
چنانچه تو خود خواستار باشی میتوانی امانت سابق خود را ثبت داشته
باشی.
• چنانچه عامل تو جهت دریافت امانت رزرو شده مراجعه میکند و باید
کارت عضویت تو و برگه رزرو را همراه داشته باشد.
هزینهها
هزینه تاخیر از اولین روز اتمام مهلت امانت گیری محاسبه میشود
نوجوانان تا س ّن  ۱۸سالگی از پرداخت هزینه تاخیر معاف هستند.
 ۳کرون
کتب بزرگساالن ،نشریات ،آموزش زبان و سی دی روزی
 ۱۰کرون
کتب  ۶روزه ،روزی
 ۳۰کرون
فیلم ویدیوئی و دی وی دی روزی
 ۲۰۰کرون
حد اکثر مبلغ برای یک کتاب و غیره
 ۴۰۰کرون
حد اکثر مبلغ در هر نوبت بازگردانی
بدهی  ۵۰کرون یا باالتر باعث بسته شدن کارت عضویت میشود .جهت کار اندازی
مجدد کارت تمام بدهی باید تسویه شود.
رسانههای بازگردانده نشده به مبلغ  ۳۰۰کرون فاکتور میشود .یا ارزش جنس در
صورت پرداخت نشدن به شرکت مطالبات و بعد از آن سازمان مطالبات ) کُرونو
ِ
فوگدن( ارجاع میشود.
رعایت مقررات کتابخانه و بازگرداندن امانت در موعد مقرر همیشه به عهده تو
میباشد .حتا اگر دلیل تاخیر ،به هر دلیل دریافت نکردن ایمیل اخطار باشد و این
باعث به تاخیر افتادن باز گردانی امانت شده باشد.

رزرواسیون
هزینه امانت از راه دور
کتاب و غیر
خارج از اسکاندیناوی
رو نوشت ،کپی از دانشگاه/دانشکده
کتب اطفال

رایگان
 ۲۰کرون
هزینه مقرر
هزینه مقرر
رایگان

کپی عکس
آ۴

 ۳کرون

آ۳

 ۵کرون

پرینت کامپیوتری هر صفحه
کارت عضویت مفقود شده
بزرگساالن
کیسه پالستیکی
کیسه پارچه ای

 ۳کرون
 ۱۰کرون برای اطفال ۲۰ ،کرون برای
 ۲کرون
 ۲۵کرون

فکس
داخلی ،هر فکس

 ۱۵کرون

خارجی ،هر فکس

 ۲۵کرون
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