عش تجربة جديدة من الحرية!

انتقل إىل وجهتك مع .moobil+

 moobil+يف دائرة فيشتا
مركز التنقل ( )Mobilitätszentraleيف محطة القطار

An der Gräfte 35
Vechta 49377
info@vec.moobilplus.de

أوقات العمل:
من االثنني إىل الجمعة من  7صبا ًحا حتى  5مسا ًء
 moobil +يف دائرة كلوبنبورغ
مركز التنقل ()Mobilitätszentrale

Pingel Anton 23
Cloppenburg 49661
info@clp.moobilplus.de

أوقات العمل:
من االثنني إىل الجمعة من  6صبا ًحا حتى  7مسا ًء
السبت من  9صبا ًحا حتى  1ظه ًرا

		

	الخط الساخن املجاين

كافة املعلومات
املتعلقة بطريقتك
الجديدة يف التنقل!
عىل موقعنا اإللكرتوين ستجد كل املعلومات املهمة :املواصالت املتاحة
وأسعار التذاكر ومحطات التوقف ومحطات القطارات باإلضافة إىل أداة
الخريطة ورسم خط السري.
ما عليك سوى تحديد الوجهة وحجز التذكرة واالنطالق.
وسيلة رسيعة وبسيطة للبحث عن املواصالت املتاحة
احجز التذكرة عرب البوابة اإللكرتونية مبارش ًة
أخبار مثرية ومعلومات مفيدة

0800 30 30 20 1

www.moobilplus.de

تابعنا عىل:

www.moobilplus.de/ara/language

أين أجد مواعيد رحالت الحافالت؟
•
•
•
•

يف مجالس بلدية املدن والبلديات
يف رشكات النقل
يف الحافلة مبارشة أو يف مراكز التنقل
يف املوقع اإللكرتوين عىل هيئة ملف  PDFللتنزيل

كيف أحجز رحلة يف حافلة +moobil؟
•	عرب االتصال برقم الهاتف املجاين:
0800 30 30 20 1

• عىل املوقع اإللكرتوينwww.moobilplus.de :
•	يف التطبيق (امسح رمز االستجابة الرسيعة  QRون ّزل
التطبيق)
• بحضورك شخص ًّيا يف مركز التنقل

متى تتحرك الحافالت؟
• مواعيد الرحالت األساسية :من االثنني إىل الجمعة من الساعة  7صبا ًحا
حتى  7مسا ًء
•	يف بعض الخطوط تبدأ الحافالت رحالتها من الساعة  5:30صبا ًحا
وحتى  10مسا ًء

كيف أعرث عىل التذكرة املناسبة؟
• كل مدينة أو بلدية هي منطقة بأجرة•

• إذا سافرت بحافلة املدن ،فيلزمك تذكرة تغطي منطقة األجرة 1

مثل عرب ثالث بلديات ،فأنت بحاجة إىل تذكرة تغطي منطقة
•	إذا سافرت ً
األجرة 3

أين أدفع مثن تذكرة +moobil؟
• نقدًا يف حافلة moobil+

ما هو مركز التنقل()Mobilitätszentrale؟
•	هنا ميكنك العثور عىل مشورة بخصوص كافة املسائل املتعلقة بنظام
moobil+

• يف منفذ الحجز املسبق يف مراكز التنقل
خصم التكاليف من حسابك يف
ت
س
للدفع:
•	إذا كنت مستخد ًما لديه حساب
ُ َ
 moobil+أو مبارشة من حسابك املرصيف

•	مواعيد عمل مركز التنقل ( )Mobilitätszentraleيف فيشتا :من االثنني
إىل الجمعة من الساعة  7صبا ًحا حتى  5مسا ًء
•	مواعيد عمل مركز التنقل ( )Mobilitätszentraleيف كلوبنبورغ :من
االثنني إىل الجمعة من الساعة  6صبا ًحا حتى 7
مسا ًء ،وأيام السبت من  9صبا ًحا حتى  1ظه ًرا.
•	االتصال مجانًا0800 30 30 20 1 :

ما املقصود مبحطات التوقف االختيارية
ومحطات التوقف الثابتة؟

متى يجب عيل حجز الرحلة؟ هل ميكنني
الركوب دون حجز؟

• محطات التوقف الثابتة تبدأ الرحالت منها دامئًا
•	محطات التوقف االختيارية ال تبدأ الرحالت منها إال إذا ُحجزت مسبقًا
(بساعة واحدة عىل األقل قبل انطالق الرحلة)

• يجب حجز الرحالت حتى ساعة واحدة قبل بدء الرحلة
•	ميكنك الركوب يف الرحلة دون حجز يف جميع محطات التوقف الثابتة ،ما
دام هناك مقعد شاغر حتى املحطة املرغوبة.

