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Upprättas i 2 exemplar: 1 ex till låntagaren, 1 ex till långivare Persiska/Dari 

 گيرنده قرض دهنده قرض
       : نام
 

۴و تولد تاريخ شماره    :       
       : مصروفيت / شغل
 

       : نام
 فهيوظ / کار محل       :  

پستی درسآ   :       
       : آدرس
 

       : کد پستی
       : کد پستی
 

منطقه کد و تلفن  :       
منطقه کد و تلفن  :       

 
مذکور بخش شماره  :       

گرفته ام امانت به امروز که وسايلی   
LDH- شماره  کمکی وسيله تعداد  انبار شماره   
      
 

                  
      
 

                  
      
 

                  
      
 

                  
 

 :           شد خواهد برگردانده مذکور تاريخ تا کمکی وسيله-  موقتامانت  / قرض
 

  
 دهيد تحويل برگردانده اينجا به را شده گرفته قرض/  امانت کمکی وسيله

      
 

گرفتن امانت شرايط   
 .شما باشد  یبرا یکالن / یبزرگ اريبه امانت گرفته شده کمک بس لهيکه وس اميدواريم

  باشديال د م یوسائل کمکبه امانت گرفته شده متعلق به شرکت  لهيوس
 : که است معنای آنبه  نيو ا ديداراست را  گرفته شده آنچه به امانت مسؤليتشما  نيوالد ايشما  خود

است شده گفته برايتان که نحوی به کمکی وسيله از استفاده  -  
نشود فرسوده معمول حد بيشتر که کمکی وسيله از مواظبت  - 

نشود دزديده يا گم تا کنيد مراقبت خود کمکی وسيله از  -  
است شما خود عهده کمکی به لو سائ برای تهيه بيمه     -  

بگيريد تماس منطقه بهداری با خود کمکی وسيله کردن پيدا اشکال يا شدن خراب صورت در   -  
دينبر نياز ب یبه هر شکل اي ديآنرا نفروش اي ديامانت نده یگريخود را به د یکمک  لهيوس  -  

ديخود را پس ده یکمک لهيوس ديبا ديرفت یگريبه منطقه د  داالرنا اگر از منطقه    - 
 باشد   هپاکيز ديبا دميگرداني بر خود را پس یکمک لهيکه وس زمانيکه

 قرض بعد از خاتمه دوره
   ديندار ازين گريآنرا د کهيدر صورت

    دببرگرادنياز شما درخواست شود که آنرا پس  اگر اي
 آنها به عهده خودتان خواهد بود  ینيگزيجا نشوند هبرگردانددوره قرض  اي استفاده از خاتمه بعد یکمک لوسائ کهيدر صورت

 
      را خوانده ام  لوسائقرض گرفتن  طيشرا  باينجان 

 را خوانده و قبول دارم  گرفتن وسائلامانت  / قرض طيشرا نجانبيا
       محل 

 
        خيتار

 
 
_______________________________________________________________________________________ Låntagarens eller vårdnadshavarens/god man/ombud enligt fullmakt/särskilt utsedd förvaltares namnteckning 

 


