meinTicket (bilet socjalny)
Bilet autobusowy i kolejowy

K

meinTicket jest biletem miesięcznym na autobus i pociąg

K

meinTicket kosztuje 39,35 € na miesiąc

K

Obowiązuje tylko w 2. klasie

Kto może korzystać z biletu?
K

Bilet meinTicket składa się z:
Bilet meinTicket jest ważny w granicach obszaru zaznaczonego
na zielono.
Jeśli celem podróży są miasta leżące w obrębie białego ob
szaru, wówczas konieczne jest dokupienie dla każdej osoby
dodatkowego biletu (Zusatz-Ticket) za przejazd. Dodatkowy
bilet można nabyć w centrum informacyjnym KundenCenter
albo w automacie biletowym.
7660
Rhede

Właściciel biletu

Możliwość
wspólnego
podróżowania z dziećmi:

K 

od poniedziałku do piątku
od godz. 19:00 w soboty i niedziele* w godz. 00.00 – 24:00
Bilet umożliwia zabranie za darmo maksymalnie trójki
dzieci w wieku poniżej 15 lat
*oraz 24.12. i 31.12.
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Można otrzymać w urzędzie ds. opieki społecznej (Sozialamt)
etui

identyfikator

UWAGA! Należy zawsze mieć przy sobie w czasie podróży!
Można nabyć w centrum informacyjnym KundenCenter/automacie biletowym

dowód tożsamości ze zdjęciem

Wertmarke

Uwaga!

Aby bilet był ważny, na znaczku opłaty należy wpisać
własnoręcznie sześciocyfrowy numer identyfikatora.

Złożyć znaczek opłaty za bilet i włożyć do prawej kieszonki etui
(w sposób pokazany na rysunku). Gotowe!

Znaczek opłaty, który jest konieczny do korzystania z biletu, można nabyć w następujących
punktach sprzedaży:
K
K
K
K

K
K

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

K
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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

Znaczek opłaty za bilet meinTicket należy kupować co miesiąc.
Nie ma możliwości zakupu biletu w tramwaju lub w metrze!
Haben Sie noch Fragen? Informationen zu meinTicket, Wertmarken und Chipkarten erhalten
Sie im KundenCenter der Vestischen, Berliner Platz 12, direkt am Busbahnhof Bottrop.

Stand: Januar 2021

Bilet meinTicket składa się z:

