
Experimentați noi 
libertăți!
Ajungeți la destinație cu moobil+.

Toate 
informațiile de 

care aveți nevoie 
pentru noua dvs. 

mobilitate!
Veți găsi toate informațiile importante pe site-ul nostru: 
conexiuni, prețul biletelor, stații și gări, precum și plani-
ficator hartă și rute.  
Nu trebuie decât să selectați destinația, să rezervați bi-
letul și să plecați.

  Căutare rapidă și ușoară a conexiunilor

   Rezervare bilet direct prin intermediul  

portalului web

  Știri interesante și informații utile

moobil+ DISTRICT VECHTA
Centrul de mobilitate (Mobilitätszentrale)  
de la gară
An der Gräfte 35 
49377 Vechta
info@vec.moobilplus.de

Program de funcționare: 
L-V de la ora 7:00 la ora 17:00

moobil+ DISTRICT CLOPPENBURG
Centrul de mobilitate (Mobilitätszentrale)
Pingel Anton 23
49661 Cloppenburg
info@clp.moobilplus.de

Program de funcționare: 
L-V de la ora 6:00 la ora 19:00 
S de la ora 9:00 la ora 13:00

  Linie telefonică de asistență gratuită 
0800 30 30 20 1

www.moobilplus.de

Urmăriți-ne pe:
www.moobilplus.de/rum/language



Ce sunt opririle la cerere și ce sunt 
stașiile fixe?

•  Stațiile fixe sunt întotdeauna deservite 
•  Opririle la cerere sunt deservite numai dacă acestea au 

fost rezervate în avans (cu cel puțin 1 oră înainte de ple-
care)

Unde pot gșsi orarul autobuzelor?

•  În primăriile orașelor și comunelor
•  La companiile de transport
•  Direct în autobuze sau în centrele de mobilitate
•  Pe pagina de internet pentru descărcare în format PDF

Cum gșsesc biletul potrivit?

•  Un oraș sau o comună este o zonă tarifară
•  Dacă călătoriți cu autobuzul într-un oraș, aveți nevoie de 

un bilet pentru zona tarifară 1
•  Dacă călătoriți, de exemplu, prin 3 comune, aveți nevoie 

de un bilet pentru zona tarifară 3

Când trebuie sș rezerv cșlștoria? Pot sș 
mș îmbarc spontan?

•  Călătoriile trebuie rezervate cu cel mult o oră înainte de 
începerea acestora

•  Vă puteți îmbarca spontan în toate stațiile fixe dacă 
există un loc liber până la stația de destinație.

Cum pot rezerva o cșlștorie cu  
autobuzul moobil+?

•  Prin intermediul numărului de telefon 
gratuit: 0800 30 30 20 1

•  Pe pagina de internet:  
www.moobilplus.de 

•  În aplicație (scanare cod QR și descărcare aplicație)
•  Personal, în centrul de mobilitate

Unde plștesc biletul pentru moobil+?

•  Cu numerar, în autobuzul moobil+
•  În centrele de mobilitate, în avans
•  În calitate de utilizator, cu un cont de facturare: costurile 

sunt debitate din contul dvs. moobil+ sau direct din 
contul dvs. bancar

Când pleacș autobuzele?

•  Intervale principale de deplasare: de luni până vineri 
de la ora 7:00 la ora 19:00

•  Pe unele linii, autobuzele circulă începând cu ora 5:30 
și până la ora 22:00

Ce este centrul de mobilitate  
(Mobilitätszentrale)?

•  Aici puteți obține consiliere cu privire la orice întrebări 
despre moobil+

•  Program de funcționare centru de mobilitate Vechta:  
de luni până vineri de la ora 7:00 la ora 17:00

•  Program de funcționare centru de mobilitate Cloppenburg: 
de luni până vineri de la ora 6:00 la ora 19:00 și sâmbăta 
de la ora 9:00 la ora 13:00.

•  Apelați gratuit: 0800 30 30 20 1


