تذكرة ( meinTicketتذكرة اجتماعية)
تذكرة السفر بالحافلة و ترام

تذكرة   meinTicketهي تذكرة  سفر  تصلح  لركوب  األتوبيس والترام
تذكرة   meinTicketتتكلف  39,35يورو في الشهر
تسري فقط على الصف الثاني

من يسمح له بالركوب؟

يمكنك هنا السفر بتذكرة meinTicket
النطاق المميز باللون األخضر هو ذلك الذي يسمح لك ان تسافر فيه
بتذكرة .meinTicket
إذا أردت السفر إلى مدن أخرى ،كتلك التي تقع في النطاق المميز باللون
األبيض ،فسوف تكون بحاجة إلى شراء تذكرة إضافية لكل فرد تكون
سارية لرحلة سفر واحدة .يمكنك الحصول على التذكرة اإلضافية هذه
لدى مركز خدمة العمالء أو من ماكينات التذاكر األوتوماتيكية.
7660
Rhede

مالك التذكرة

اصطحاب األطفال:
من االثنين إلى الجمعة بدءًا من
الساعة  7مسا ًء
من السبت إلى األحد* طوال اليوم
الركوب مجاني لعدد يصل إلى 3
أطفال دون سن  15عامًا
*أيضًا في  24.12.و 31.12.
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يعامتجالا بتكملا نم اهيلع لصحت
للجيب

   ةيحالصلا ةقاطب

! يجب أن تكون بحوزتك في كل رحلة:تنبيه
 ماكينة التذاكر/تحصل عليها من مركز العمالء
 صورة+ بطاقة

عالمة القيمة

!تنبيه
.)قم بثني عالمة القيمة وأدخلها في اللسان األيمن للجيب (انظر الصورة
!أصبحت جاهزة

:يمكنك الحصول على عالمة القيمة التي تحتاجها للسفر من هنا
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Lotto auf der Hochstraße, Hochstraße 19
Lottoannahmestelle Schäfer, Am Hauptbahnhof 1
Lottoannahmestelle Weber, Johannesstr. 9
Lottoannahmestelle Riedel-Strakosch,

Scharnhölzstr. 252
Lottoannahmestelle Thiel, Gladbecker Str. 285
Lottoannahmestelle Riedel-Strakosch,
Im Fuhlenbrock 119 a
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Lottoannahmestelle Schwarz, Im Brinkmannsfeld 4
Lottoannahmestelle Bracht, Heidenheck 13
Lottoannahmestelle Paul, Zur Grafenmühle 2
Kio-Land Ladnar/Suttka, Hauptstr. 66
Lottoannahmestelle Gräwe, Gungstr. 72

يجب أن يتم شراء عالمة القيمة لتذكرة
. من جديد كل شهرmeinTicket
!ال يمكن شراء التذاكر في عربات ترام الشوارع ومترو األنفاق
 أو عالمات القيم أو أنواعmeinTicket هل لديك المزيد من األسئلة؟ يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن تذكرة
. في محطة أتوبيس بوتروب مباشرة،Vestischen, Berliner Platz 12 الرقاقات لدى مركز العمالء في
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: تتكون منmeinTicket تذكرة

