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TANIEJ PRZEZ MIASTO.
Na zlecenie miasta spółka komunikacyjna BSVG oferuje bilety BS-Mobil-Tickets
w formie biletów miesięcznych z różnymi
możliwościami wykorzystania dla przejazdów na terenie Braunschweig, strefa taryfowa 40.

OFERTA BILETÓW DLA POSIADACZY BRAUNSCHWEIG-PASS:
BS-Mobil Ticket – 17 € miesięcznie
Bilet uprawnia do korzystania z autobusów i
pociągów w Braunschweig od godz. 8:30 przez
cały dzień od pn.-pt. i w weekendy oraz w dni
wolne od pracy.
BS-Mobil Ticket Plus – 25 € miesięcznie
Bilet uprawnia do korzystania z autobusów i
pociągów w Braunschweig przez cały dzień we
wszystkie dni tygodnia.
BS-Mobil-Ticket Schüler – 15 € miesięcznie
Bilet uprawnia uczniów uczęszczających do
szkół ogólnokształcących w pełnym wymiarze
godzin do korzystania z autobusów i pociągów
w Braunschweigu przez cały dzień we wszystkie
dni tygodnia. Uprawnienie do zakupu biletu
należy potwierdzić okazaniem ważnej uczniowskiej karty klienta Schüler-Kundenkarte
lub ważnej legitymacji szkolnej. Uczniowie
korzystający z karty czasowej Sammel-Schülerzeitkarte oraz uczniowie szkół zawodowych nie
mogą korzystać z biletu BS-Mobil-Ticket Schüler.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE DLA BILETÓW
BS-MOBIL-TICKETS:
• Korzystanie możliwe wyłącznie dla posiadaczy
Braunschweig-Pass. Braunschweig Pass jest wydawany przez miasto Braunschweig. Podczas
zakupu biletu BS-Mobil-Ticket należy okazać oryginalny Braunschweig-Pass.
• Bilety BS-Mobil-Tickets to bilety miesięczne.
Można je zakupić dla dowolnie wybranej daty
rozpoczęcia i są ważne od wybranego dnia do tej
samej daty w kolejnym miesiącu do godz. 12:00.
• Możliwość rozszerzenia na przejazdy w całym
regionie związku komunikacyjnego Braunschweig
(VRB) poprzez nabycie karty poszerzającej Erweiterungskarte.
• Wersja spersonalizowana,brak przepisów
dotyczących przeniesienia.
• Do nabycia w centrach obsługi klienta BSVG i
punktach przedsprzedaży BSVG za okazaniem
Braunschweig-Pass.
• Nieodłączną, uprawniającą do przejazdu częścią
biletu BS-Mobil-Ticket jest Braunschweig-Pass,
który należy ze sobą posiadać w momencie
rozpoczęcia podróży oraz dodatkowo urzędowy
dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku osób
poniżej 16 roku życia zamiast dowodu tożsamości
ze zdjęciem wystarczy ważna karta klienta VRB
(VRB-Kundenkarte) lub ważna legitymacja szkolna
(Schülerausweis).
Wszystkie informacje dostępne pod adresem
www.bsvg.net

KONTAKT
Braunschweiger Verkehrs-GmbH
Centrum obsługi klienta
Bohlweg 26, D-38100 Braunschweig
pn.-pt. od 9:00 do 18:00, sob. 9:00 do 14:00
Infolinia serwisowa
tel. +49 531 28639 555
pn.-pt. od 6:00 do 18:00, sob. 10:00 do 14:00

www.bsvg.net/kontakt
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