
Poznaj smak nowej 
wolności!
Dojedź na miejsce z moobil+.

Wszystkie  
informacje na 
temat Twojego 

nowego sposobu 
podróżowania!

Na naszej stronie internetowej znajdziesz wszystkie 
najważniejsze informacje: połączenia, ceny biletów, 
przystanki i dworce kolejowe oraz mapy i planer tras.
Wybierz cel podróży, zarezerwuj bilet i ruszaj w drogę.

  Szybka i łatwa wyszukiwarka połączeń

  Rezerwacja biletów bezpośrednio w portalu

  Aktualności i przydatne informacje

www.moobilplus.de/pol/language

moobil+ POWIAT VECHTA 
Centrala Mobilności (Mobilitätszentrale) 
na dworcu kolejowym 
An der Gräfte 35 
49377 Vechta
info@vec.moobilplus.de

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 07:00-17:00

MOOBIL+ POWIAT CLOPPENBURG
Centrala Mobilności (Mobilitätszentrale)
Pingel Anton 23
49661 Cloppenburg
info@clp.moobilplus.de

Godziny otwarcia: 
pon.-pt. 06:00-19:00
sob. 09:00-13:00

  Bezpłatna infolinia:  
0800 30 30 20 1

www.moobilplus.de

Obserwuj nas na:



Czym są przystanki na żądanie, 
a czym przystanki stałe?

•  Pojazd zawsze zatrzymuje się na przystankach stałych 
•  Na przystankach na żądanie pojazd zatrzymuje się tylko 

w przypadku wcześniejszej rezerwacji (tj. 1 godzinę przed 
odjazdem)

Gdzie mogę znaleźź rozkłady jazdy 
busów?

•  W urzędach miast i gmin
•  W przedsiębiorstwach transportowych
•  W busach lub Centralach Mobilności
•  Na stronie internetowej do pobrania w formacie PDF

Jak mogę znaleźź  
odpowiedni bilet?

•  Strefa taryfowa to miasto lub gmina
•  Jeśli jedziesz busem w obrębie miasta, potrzebujesz bile-

tu na strefę taryfową 1
•  Jeśli przejeżdżasz na przykład przez 3 gminy, potrzebujesz 

biletu na strefę taryfową 3

Kiedy muszę zarezerwowaź przejazd? 
Czy mogę wsiąźź w dowolnej chwili?

•  Przejazdy należy rezerwować na godzinę przez odjazdem
•  Wsiąść można na wszystkich stałych przystankach, jeśli 

jest dostępne wolne miejsce siedzące do przystanku  
docelowego.

Jako mogę zarezerwowaź przejazd 
busem moobil+?

•  Pod bezpłatnym numerem telefonu:  
0800 30 30 20 1

•  Na stronie internetowej:  
www.moobilplus.de 

•  W aplikacji (zeskanuj kod OR i pobierz aplikację)
•  Osobiście w Centrali Mobilności

Gdzie mogę zapłaciź za bilet moobil+?

•  Gotówką w busie moobil+
•  W przedsprzedaży w Centralach Mobilności
•  Jako zarejestrowany użytkownik za pomocą konta 

rozliczeniowego: kwota zostanie pobrana z Twojego konta 
moobil+ lub bezpośrednio z rachunku bankowego

W jakich godzinach kursują busy?

•  Główne godziny kursowania: poniedziałek-piątek od 
07:00 do 19:00

•  Na niektórych liniach busy kursują już od godziny 05:30 
i do godziny 22:00

Czym jest Centrala Mobilnoźci  
(Mobilitätszentrale)?

•  Tutaj znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania  
związane z moobil+

•  Godziny otwarcia Centrali Mobilności w Vechta:  
poniedziałek-piątek w godz. 07:00-17:00 

•  Godziny otwarcia Centrali Mobilności w Cloppenburg:  
poniedziałek-piątek w godz. 06:00-19:00 i  
sobota godz. 09:00-13:00.

•  Bezpłatny numer telefonu: 0800 30 30 20 1


