Цялата
информация
за Вашата нова
мобилност!
На нашата уебстраница ще намерите цялата важна
информация: връзки, цени на билети, спирки и
гари, както и карти и възможност за планиране на

маршрути. Просто изберете крайна точка, запазете
билет и пътувайте.

moobil+ ОКРЪГ ВЕХТА
Централа за мобилност
(Mobilitätszentrale) на ж.п. гарата
An der Gräfte 35
49377 Vechta
info@vec.moobilplus.de
Работно време:
Пон. - пет. от 07:00 - 17:00 ч.

moobil+ ОКРЪГ КЛОПЕНБУРГ
Централа за мобилност
(Mobilitätszentrale)
Pingel Anton 23
49661 Cloppenburg
info@clp.moobilplus.de
Работно време:
Пон. - пет. от 06:00 - 19:00 ч.
Събота от 09:00 - 13:00 ч.

Бързо и лесно търсене на връзки
Запазване на билет директно от уебпортала
Интересни новини и полезна информация

	Безплатна телефонна
гореща линия
0800 30 30 20 1
www.moobilplus.de
Следвайте ни в

www.moobilplus.de/bul/language

Повече свобода при
пътуване!
Използвайте moobil+.

Как да избера подходящия
билет?
• Всеки град или село представлява една тарифна зона
• За пътуване в градски автобус Ви е необходим билет
за тарифна зона 1
• За пътуване през три населени места например Ви е
необходим билет за тарифна зона 3

Къде да намеря разписанията
на автобусите?
• В кметствата на градовете и селата
• В транспортните фирми
• Директно в автобусите или в централите за
мобилност
• На уебсайта като PDF за изтегляне

Какво представлява централата
за мобилност (Mobilitätszentrale)?
• Тук ще получите отговор на всички въпроси относно
moobil+
• Работно време на централата за мобилност Вехта:

Къде да платя своя билет
за moobil+?

Как да си запазя място в
автобуса moobil+?

понеделник до петък от 07:00 ч. до 17:00 ч.
• Работно време на централата за мобилност
Клопенбург:
понеделник до петък от 06:00 ч. до 19:00 ч. и
събота от 09:00 ч. до 13:00 ч.
• Безплатен телефон: 0800 30 30 20 1

• В автобуса moobil+ в брой
• При предварително закупуване в централите за
мобилност
• Чрез разплащателна сметка като потребител: Сумите
се изтеглят от Вашата сметка moobil+ или директно от
банковата Ви сметка

Кога трябва да си запазя място за
пътуване? Мога ли да се кача без
запазено място?

Кои спирки са постоянни и кои
по желание?

• На всяка от постоянните спирки можете да се качите

0800 30 30 20 1
• През уебсайта: www.moobilplus.de
• В приложението (сканирайте QR кода и
изтеглете приложението)
• Лично в централата за мобилност

Кога пътуват автобусите?
• Автобусите пътуват от понеделник до петък

• Нужно е да си запазите място за пътуване до един час
предварително

• На безплатната телефонна линия:

• На постоянните спирки се спира винаги
• На спирките по желание се спира само ако сте

без запазено място, стига в автобуса да има свободна

направили заявка предварително (минимум 1 час

седалка до спирката, на която ще слизате.

преди отпътуване)

от 07:00 ч. до 19:00 ч.
• По някои линии автобусите пътуват и от 05:30 ч.
до 22:00 ч.

