
آزادی های جدید را تجربه کنید!
با +moobil به مقصد برسید.

کلیه اطالعات برای 
حمل و نقل جدید 

شام!
می توانید متام اطالعات مهم را در وب سایت ما بیابید: راه های ارتباطی، 

قیمت بلیط ها، ایستگاه ها و ایستگاه های قطار و همچنین نقشه ها و 
برنامه ریزی مسیرها. 

مقصد را انتخاب کنید، بلیط را رزرو کرده و حرکت کنید.

جستجوی رسیع و آسان راه های ارتباطی   
بلیط را مستقیامً از طریق پورتال وب رزرو کنید   

اخبار جالب و اطالعات مفید   

www.moobilplus.de/fas/language

VECHTA در ناحیه ایالتی moobil+
 )Mobilitätszentrale( مرکز حمل و نقل 

در ایستگاه قطار
 An der Gräfte 35

Vechta 49377
info@vec.moobilplus.de

ساعات کاری:
دوشنبه - جمعه ساعت – ۷ تالی ۱۷

CLOPPENBURG در ناحیه ایالتی moobil+
)Mobilitätszentrale( مرکز حمل و نقل

Pingel Anton 23
Cloppenburg 49661

info@clp.moobilplus.de

ساعات کاری:
 دوشنبه - جمعه ساعت ۶ الی ۱۹

شنبه ها ساعت ۹ الی ۱۳

خط تلفن ویژه رایگان:  
0800 30 30 20 1   

www.moobilplus.de

ما را دنبال کنید:



ایستگاه  درخواستی و ایستگاه ثابت چیست؟

در ایستگاه های ثابت همیشه توقف می شود  •
•  در ایستگاه های درخواستی تنها در صورتی توقف انجام می شود که از 

قبل رزرو شده باشند )حداقل ۱ ساعت قبل از حرکت(

کجا می توانم برنامه زمانی حرکت اتوبوس 
را پیدا کنم؟

در شهرداری های شهرها و بخش های شهری  •
در رشکت های حمل و نقل  •

مستقیامً در اتوبوس ها یا در مراکز حمل و نقل  •
در وبسایت به صورت PDF دانلود کنید  •

چگونه بلیط مناسب را پیدا کنم؟

هر شهر یا بخش شهری یک ناحیه تعرفه محسوب می شود   •
اگر با اتوبوس در شهر سفر می کنید، به بلیط ناحیه تعرفه ۱ نیاز دارید  •
•  چنانچه به عنوان مثال در داخل ۳ بخش شهری سفر می کنید، به بلیط 

ناحیه تعرفه ۳ نیاز دارید

چه زمانی باید سفر را رزرو کنم؟ آیا 
می توانم فوراً سوار شوم؟

سفرها باید حداکرث یک ساعت قبل از رشوع سفر رزرو شوند  •
•  در صورتی که صندلی خالی تا ایستگاه مقصد وجود داشته باشد، 

می توانید فوراً در متام ایستگاه های ثابت سوار شوید.

 +moobil چگونه سفر خود با اتوبوس های
را رزرو کنم؟

 •   از طریق شامره تلفن رایگان:
0800 30 30 20 1 

www.moobilplus.de :در وبسایت  •
در اپلیکیشن )QR را اسکن کنید و اپلیکیشن را  • 

دانلود منایید(  
به صورت حضوری در مرکز حمل و نقل  •

های بلیط moobil+ را کجا پرداخت کنم؟

moobil+ به صورت نقدی در اتوبوس های  •
در مراکز حمل و نقل  به صورت پیش فروش  •

moobil+  به عنوان کاربر از طریق حساب تسویه: هزینه ها از حساب   •
یا مستقیامً از حساب بانکی شام کرس می گردد 

اتوبوس ها چه زمانی حرکت می کنند؟

•  زمان های حرکت اصلی: دوشنبه تا جمعه از ساعت ۷ الی ۱۹
•  در برخی از خطوط اتوبوس از ساعت ۵:۳۰ الی ۲۲ حرکت می کننًد

)Mobilitätszentrale( مرکز حمل و نقل
چیست؟

•  در اینجا در مورد متام سٔواالت مربوط به +moobil مشاوره ارائه 
می گردد

 :Mobilitätszentrale( Vechta( ساعات کاری مرکز حمل و نقل  •
دوشنبه تا جمعه از ساعت ۷ الی ۱۷

 )Mobilitätszentrale( ساعات کاری مرکز حمل و نقل  • 
Cloppenburg: دوشنبه تا جمعه از ساعت ۶ الی ۱۹ و شنبه ها از 

ساعت ۹ الی ۱۳
•  برای متاس رایگان: 1 20 30 30 0800


