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Sahsen: Sali dan Cuma ya: saat 10.00 - 19.00,
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Kayit
Ödünc alabilmek icin bir okuma kimligi gerekmektedir. Bu
kimlik devredilemez. Kayit icin resit sahislarin gecerli bir
kimligi veya resmi ikamet beyannamesi, cocuk ve 16
yasinda olmayan genclerin velilerinden yazili müsadaleri,
gerekmektedir.
Olasi bir suistimali önlemek icin, kimligin kaybi derhal
bildirilmelidir. Lütfen herhangi bir iletisim degisikliklerinide bize derhal bildiriniz.

Artothek (sanathanesi)
Sanateserlarini ödünc alabilmek icin sehir kütüphanesinin gecerli bir okuma kimligi gerekmektedir. Ödünc süresi 6 ay dir. Uzatma imkani zemin katinda bulunan Servis
Point’te mevcuttur. Eser basi 6 aylik sigortaharcı 6,- € dur.
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28 gün ödünc süresi:
Kitaplar, planlar ve cizgi roman
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En yeni dergiler, kaynak eserleri ve gazeteler ödünc alinamaz. Medyalar ödünc süresi icerisinde geri verilmelidir,
aksi halde gecikmis para cezasi uygulanmaktadir.
30 Medyayi ayni anda ödünc alabilirsiniz.
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Gecikmis para cezasi ödememek icin, ödünc alim süresi
bitmeden ücgün önce SMS veya E-mail ile hatirlatma yapilir. Bu servis otomatik ödemesi olan müsterilerimiz icin
ücretsizdir.
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Ilave hizmet “Bestseller” (Spiegel - en cok satan kitaplar
romanlarin olan ve kurgusal olmayan düzyazi) icin dört
haftalik ödünc süresinde med-yum basina 1,50 € talep
edilir ve dört haftalik ödunc süresi kaldirilir. Uzatimlar
zemin katindaki servis point’te mümkündür.
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Uzatimlar iki defa mümkündür (dergiler ve rezervasyon
edilmis medyalar haric).
Lütfen bunun icin binamizdaki online- katalogumuzu
veya www.katalog.medienzentrum-biberach.de, selfcheck terminalini veya telefon servisimizi kullanin
07351/51-498. Yazili uzatimlar münkün degildir.
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Ödüncde olan madyalari PC-terminalimizden, kütüphaneden veya evdende ön ismarlama yapabilirsiniz
www.katalog.medienzentrum-biberach.de. Biz sizi derhal
haberdar eder ve bir hafta sizin icin bu medyayi ayiririz
(mektup ücreti 1,50 € / E-mail ücreti ve SMS 1,- € talep
edilir).
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