
Freundeskreis Asyl Radolfzell e.V.  „Haus der Vielfalt“ (=House of Plurality) 

 اهندگانپنبرای  فروشگاه  و تعمیرگاه دوچرخه و لوازم جانبی

 مکان

واقع شده  46.1 Herrenlandstr،(café international) یالملل نیکافه بHaus Der Vielfalt - لدر مقاب فروشگاه

 .است

کار ساعات  

 صبح ۱۰-۱۲  شنبه سه

 عصر ۱۷-۱۹   شنبه پنج

عصر ۱۸.۳۰-۱۶.۳۰  جمعه 

 خدمات و سرویس

 اهندگان محترم  امکان تعمیر دوچرخه شخصی خود را دارا میباشند و در صورت لزوم دستورالعمل و پن

 چگونگی تعمیرات را میتوانند دریافت کنند.

 ن به آاهندگان محترم در صورت تمایل میتواندد درخواست خدمات تعمیرات را داشته باشند که هزینه پن

 رداخت شود.پصورت مجزا باید 

 اهندگان محترم امکان خرید دوچرخه های موجود و تعمیر شده را دارا میباشند.پن 

 دوستانهانسان در تعمیرگاه دوچرخه یک فعالیت اجتماعی و  همکاری و کمک کردن(non profitable) 

 سنت میباشد. ۸۰میباشد. دستمزد برای هر ساعت 

ریتعم نیقوان  

  رداخت شود.پهزینه قطعات یدکی مورد نیاز برای تعمیرات باید  

 کارمزد برای هر نیم ساعت زمان برای  رداخت گردد. پ برای درخواست تعمیر دوچرخه دستمزد تعمیر باید

 میباشد و به اضافه هزینه قطعات. تعمیرات دوچرخه فقط یک یورو

 ان طوالنی تری برای تعمیر در صورت عدم ظرفیت و عدم امکان تعمیر به صورت فوری و یا نیازمندی زم

 ماده بون دوچرخه به شما اعالم میگردد.آ ؛ با توجه به شرایط زمان مناسب برای تعمیرات و تاریخدوچرخه

دوچرخه دیخر یبرا نیقوان  

 قفل کیشامل  متیق نی. امیباشد تیفیو با ک عمربسته به وا وروی ۳۰یا  ۲۰ – ۱۰، ههر دوچرخ  نهیهز 

 .. روش پرداخت تنها پول نقد استدوچرخه نیز میباشد

 به سرقت  یاگر دوچرخه قبل نیامر همچن نی. انمایند افتیدوچرخه در کی ند تنها یک بارتوان یپناهندگان م

 .میشودشامل باشد هم  رفته

  دید شدن دوچرخهپاز ناسه ماه "فقط پس از(wartenzeit)! را درخواست داد دیتوان دوچرخه جد یم. 

 دریافت میگردد و فرد محترم باید مدارک شناسایی خود را ارایه  دوچرخه فقط به خود شخص

 (Ausweis)نماید.

  خه سواری دوچر چگونگیو را دارا میباشد  فقط در صورتیکه اطمینان حاصل گردد که شخص توانایی کافی

 ؛ دوچرخه برای شخص متقاضی فراهم میگردد.میداندرا 

  صادر میگردد که مشخص میکند این شخص صاحب قانونی دوچرخه اهنده( پنشخص ) رایبقرارداد فروش

 میباشد.


