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مكان كتابة العنوان

موعد اختيار صورك المفضلة!

بإمكانك آ
ال تن�نت.
الن أن تستعرض بسهولة جميع الصور المندرجة ف ي� التصوير الفوتوغر ف يا�
المدرس لهذا العام عىل إ
ي

1

اذهب إىل www.kungsfoto.se/skolfoto

2

اكتب رمز الصورة الخاص بك وسجل دخولك

3

رمز الصورة

ت
ال� تريدها
شاهد جميع صورك واحجز الصور ي

ويمكنك عىل :kungsfoto.se
• استعراض واختيار أفضل الصور
تغي� الخلفية
• ي
• تصميم مجموعتك من الصور أو ش�اء مجموعة جاهزة
ب� ث
أك� من ي ن
• االختيار من ي ن
أربع� منتجاً آخر من الصور المدرسية

أ
ال�يد.
لولئك الذين يُفضلون الحجز بع� ب

الكتسا

غة اإلنجليزية

بالل

فيرجى زيارة:
ُ
w
ww.kungsfoto
schoolimages.se/

حجز مجموعة « »Standardpaketetعبر البريد

ال�يد فال مانع من ذلك .هذه مجموعة جاهزة ونحن عىل استعداد إلرسالها لك.
إن كنت تفضل حجز صورك المدرسية بع� ب
يُرجى تعبئة القسيمة وإرسالها اليوم يك تصلك الصور أرسع .وتحتفظ بطبيعة الحال بكامل الحق ف ي� إعادة الصور.

√

نعم شكراً! أود وصول مجموعة « »Standardpaketetإىل عنوان ن ز
م� يل لمشاهدتها مع االحتفاظ
بكامل الحق ف ي� إعادتها
الصف

التلميذ
اسم

الحاجز
اسم
عنوان الشارع
ال�يدي
الرمز ب

المنطقة

الهاتف الجوال:

ال�يد إ ت ن
و�
ب
اللك� ي

توقيع الحاجز

ب المعلومات

رمز الصورة

كتابة االسم بخط واضح
ف
س�سل المجموعة إىل ت ف
ال�يد.
بي� ي� غضون  14يوماً تقريباً بعد توقيعي عىل القسمية ووضعها ي� صندوق ب
تُ
ي

نعم ،شكراً! أريد تلقي المزيد من العروض الجيدة من « .»Kungsfotoيرجى وضع عالمة  xف ي� المربع.
ال�يد إ ت ن
و�!
ال تنس كتابة رقم هاتفك النقال وعنوان ب
اللك� ي

استفد أكثر من صورك!
الكث� مما يمكن إضافته إىل الصور المدرسية.
لماذا االكتفاء بالصور التقليدية؟ فهناك ي
َع ّدل صورك وأنشئها كما تريد أنت تماماً.

دايا هذا العام
ه
دايا عيد الميالد
وه
ستجدها هنا!

ش� أ
ب� ت
ت
اخ� ي ن
الوضاع التصويرية.

ف� ض
ت
ت
ال� تصل
ال� يفضلها ُ
ي
الم َص ِّور هي ي
الما� كانت الصورة ي
ي
آ
ن
ز
إىل عنوان الم�ل .ولكننا يغ�نا هذا الن يك تختار أنت الصورة.

ت
ال� تفضلها؟
ما هي الخلفية ي

هناك قرابة  20خلفية مختلفة يمكنك االختيار
من بينها .أيها هي المفضلة لديك؟

ت
ب� ي ن
اخ� من ي ن
أربع� منتجاً آخر من الصور المدرسية.

صمم المنتجات والهدايا باستخدام أفضل صورك .المغناطيسات
أ
كث�.
وغ� ذلك ي
وأغطية الهواتف الجوالة ول َُوح الكانفا والكواب ي

اشتر شراء الصور المدرسية على اإلنترنت اليوم!
هل عندك أسئلة أو تحتاج للمساعدة؟ اتصل بقسمنا لخدمة العمالء عىل  kundservice@kungsfoto.seأو اتصل بهاتف رقم 010-4995080
ال ي ز
ف�جى زيارةwww.kungsfoto.se/schoolimages :
الكتساب المعلومات باللغة إ
نجل�ية ي ُ

حجز مجموعة « »Standardpaketetعبر البريد
 1الحجز

يجب أن يكون الحاجز بالغاً ويتحمل
مسئولية إتمام هذا العقد .ضع ف ي�
حسبانك أنه ال يمكنك اختيار الوضع
التصويري أو الخلفية أو المنتجات
أ
ال�يد.
الخرى عند الحجز بع� ب

اليصال إىل عنوان ن ز
الم�ل
 2إ

مبا� ًة إىل عنوان ن ز
تُرسل الصور ش
الم�ل الذي
حددته عند الحجز .ونحتفظ بالحق ف ي� تقسيم
الطلبية .وعندما تصلك الطلبية فيمكنك اختيار
ش�اء المجموعة كاملة أو مجرد ش�اء أجزاء منها
بالتسع�ة العادية.
ي

 3كامل الحق ف ي� إعادة الصور

ف
ش
�ء فلك كامل الحق ف ي� إعادة
إن كنت ف ترغب ي� إعادة ي
ً
الصور ي� غضون  14يوما من حجز المجموعة .وتوجد
ف ي� الفاتورة الصقة إعادة عليك تثبيتها عىل نفس
المظروف الذي أُ ْر ِسلَت الصور فيه .وال نقبل بإعادة
الصور بعد مرور موعد استحقاق الفاتورة.

 4ش
ال�اء وسداد الثمن

ادفع الثمن بسهولة باستخدام قسيمة السداد المرفقة ف ي� غضون
 14يوماً ،ولكن ف ي� موعد ال يتجاوز تاريخ استحقاق الفاتورة ،ألن سعر
المجموعة/الخصومات تنتهي بعد ذلك .إذا ت
اخ�ت االحتفاظ
بالمجموعة كاملةً فيمكنك تقسيم سدادك الثمن عىل ثالث دفعات ،مع
لتذك�ك فسنضيف رسوماً
إضافة  20كرون عىل كل دفعة .إن احتجنا ي
تبلغ حالياً  60كروناً.

حجز مجموعة «»Standardpaketet
لكل من ال يحجز عبر شبكة اإلنترنت.
انزع القسيمة وأرسلها.
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