
  

 ونوکتابتون (Vestfold) د وستفولد

 مقررات پورولولپاره د 

 

 د پورولو حق

ړیا دي.پورول له کتابتون څخه و  

 تاسو کوالې شې چې د وستفولد ټولو کتابتونو څخه هم وپوروې و تحویل کړې.

 تاسو کوالې شې چې د بل کتابتون څخه هم پور وکړې.

ړې.یا د پورولو حق له السه ورکمحدوده شي  پورولتاسو د پورولو د مقرراتو د نقض په صورت کی کیدای شي چی د   

 د پورولو کارت

د پورولو کارت وړیا دې. ددی لپاره چې د پورولو کارت تر السه کړې باید منل شوې د هویت کارت وښایاست او د کتابتون د 
 پورولو مقررات ومنې.

څخه ټیټ وي باید د ولی االمر )پالر یا مور( السلیک راوړي.  ۱۵عمر یی د ماشومان چې   

کله چې تاسو د کتابتون څخه پور کوې باید د پورولو کارت د ځانه سره ولرې. کارت با ارزښت شخصی دې او هر څه چې د تاسو د 
 کارت سره پورول کیږي تاسو یی مسٔولیت لرې.

الندیو حاالتو کی خبر ورکړې:باید سم دالسه کتابتون ته په   

 کله چی نوم او د پته د تبدیله شي -
 کله چی الکترونیکی پته او تیلیفون د بدل / ختم شي -
 د پورولو د کارت د ورک کیدلو په وخت کې -

 د پورولو د کارت د ورکیدلو یا خرابیدلو په صورت کی نوی کارت، معموالً د فیس په بدل کې، ورکول کیږي.

 د پورول وخت

پور چې انتظارلیست ونلري هفتی ده. بعضی  توکي / شیان کیدای شي چې د پورولو بل وخت ولري.  ۴پورولو نورمال وخت د 
 کیدای شي چې تمدید شي.

ورک شوې یا خراب شوې باید  کله چې تاسو د مهال وخت څخه ورسته پورکړل شی تحویل کړې، معموالً  باید تاسو فیس ورکړې.
 تاوان ورکړل شي.

 مسٔولیت

عمري محدویت لپاره د توکو )فلم یا ګیم(  چې د کتابتون څخه پور شوي وي د شخصی کارولو لپاره دي. ددی توکو د پورلو فلم / گیم
کتابتون د پوروونکی د تخنیکی وسالیو د خرابیدو مسٔولیت په غاړه نه اخلي. توصیی ته دی پام وشي.  
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