
Yeni özgürlükleri  
deneyimleyin!
moobil+ ile hareket edin.Yeni mobili-

te olanaklarınız 
hakkında tüm 

bilgiler!
Web sitemizde bütün önemli bilgileri bulabilirsiniz: 
Bağlantılar, bilet fiyatları, duraklar ve garlar ile haritalar 
ve rota planlayıcılar. 
Varış noktanızı seçin, biletinizi ayırtın ve yola çıkın.

  Hızlı ve kolay bağlantı arama

  Doğrudan web portalı üzerinden bilet ayırtın

  İlgi çekici haberler ve faydalı bilgiler

www.moobilplus.de/tur/language

moobil+ VECHTA İLÇESİ
Gar mobilite merkezi (Mobilitätszentrale)
An der Gräfte 35 
49377 Vechta
info@vec.moobilplus.de

Çalışma saatleri: 
Pzt - Cu 07:00 - 17:00

moobil+ CLOPPENBURG İLÇESİ
Mobilite merkezi (Mobilitätszentrale)
Pingel Anton 23
49661 Cloppenburg
info@clp.moobilplus.de

Çalışma saatleri: 
Pzt - Cu 06:00 - 19:00 
Cmt 09:00 - 13:00

  Ücretsiz telefonla yardım hattı 
0800 30 30 20 1

www.moobilplus.de

Bizi takip edin:



Opsiyonel durak ve sabit durak nedir?

•  Sabit duraklarda her zaman durulur
•  Opsiyonel duraklarda yalnızca önceden (kalkıştan en az  

1 saat önce) rezervasyon yapılmışsa durulur

Otobüs seyahat tarifelerini nerede 
bulurum?

•  İlçe ve şehirlerdeki belediye binalarında
•  Toplu taşıma işletmelerinde
•  Doğrudan otobüslerde veya mobilite merkezilerinde
•  Web sitesinde indirilebilir PDF olarak

Uygun bileti nasıl bulurum?

•  Şehir veya ilçeler birer tarife bölgesidir
•  Bir şehirde otobüsle seyahat etmek için 1. tarife bölgesin-

den bilete ihtiyacınız olur
•  Örneğin üç ilçeden geçerek seyahat etmek için 3. tarife 

bölgesinden bilete ihtiyacınız olur

Seyahat için ne zaman yer 
ayırtmalıyım? Spontane binebilir 

miyim?

•  Seyahatler için kalkıştan bir saat öncesine kadar yer 
ayırtılabilir

•  Gideceğiniz durağa kadar boş yer olması durumunda tüm 
duraklarda spontane binebilirsiniz.

moobil+ otobüsüyle seyahat için 
nasıl yer ayırtırım?

•  Ücretsiz telefon numarası aracılığıyla: 
0800 30 30 20 1

•  Web sitesinde: www.moobilplus.de 
•  Uygulamada (QR kodunu taratın ve 

uygulamayı indirin)
•  Bizzat mobilite merkezinde

moobil+ bileti ödemesini  
nasıl yaparım?

•  moobil+ otobüsünde nakit ödeyerek
•  Önceden mobilite merkezlerinde ödeyerek
•  Kayıtlı kullanıcı olarak hesaptan ödeyerek: Ücretler 

moobil+ hesabınızdan veya doğrudan banka 
hesabınızdan çekilir

Otobüsler ne zaman hareket eder?

•  Ana seyahat saatleri: pazartesi ile cuma arası 07:00 - 
19:00

•  Bazı hatlarda otobüsler saat 05:30‘dan başlayarak 
22:00‘a kadar çalışır

Mobilite merkezi  
(Mobilitätszentale) nedir?

•  Burada moobil+ hakkındaki tüm sorularınıza cevap  
bulabilirsiniz

•  Vechta mobilite merkezi çalışma saatleri: pazartesi - cu-
ma arası 07:00 - 17:00

•  Cloppenburg mobilite merkezi çalışma saatleri: pazartesi 
ile cuma arası 06:00 - 19:00 ve cumartesi 09:00 - 13:00.

•  Ücretsiz arayın: 0800 30 30 20 1


