
Пізнати нову свободу!
Поїздки з moobil+.

Вся інформація 
про нову 

мобільність
На нашому веб-сайті наведена вся важлива 
інформація: маршрути, ціни на квитки, зупинки і 
вокзали, а також розклади руху. Просто вибрати 
пункт призначення, придбати квиток – і вперед.

  Швидкий і простий пошук маршрутів

   Придбання квитка безпосередньо на веб-порталі

  Цікаві новини і корисна інформація

moobil+ РАЙОН ВЕХТА
Центр мобільності 
(Mobilitätszentrale)  
на вокзалі
An der Gräfte 35 
49377 Vechta
info@vec.moobilplus.de 

Графік роботи:
Пн. - пт., 07.00 - 17.00

moobil+ РАЙОН КЛОППЕНБУРГ
Центр мобільності  
(Mobilitätszentrale)
Pingel Anton 23
49661 Cloppenburg
info@clp.moobilplus.de

Графік роботи:
Пн. - пт., 06.00 - 19.00 
Сб., 09.00 - 13.00
 

  Безкоштовна телефонна  
гаряча лінія 
0800 30 30 20 1

www.moobilplus.de

Подпишись на наши публикации:
www.moobilplus.de/ukr/language



Що таке зупинки на вимогу і що 
таке фіксовані зупинки?

•  Автобус завжди зупиняється на фіксованих зупинках
•  Автобус зупиняється на зупинках на вимогу лише 

в тому випадку, якщо вони були заброньовані 
заздалегідь (принаймні за 1 годину до відправлення).

Де знайти розклади руху 
автобуса?

•  У адміністративних будівлях міст і територіальних 
громад

•  У транспортних підприємствах
•  Безпосередньо у автобусах чи в центрах мобільності
•  На веб-сайті у вигляді файлу PDF

Як знайти потрібний 
квиток?

•  Місто чи громада є однією тарифною зоною
•  Якщо ви їдете автобусом в одному місті, вам потрібен 

квиток на тарифну зону 1
•  Якщо ви їдете через 3 територіальні громади, вам 

потрібен квиток на тарифну зону 3

Коли потрібно оплачувати 
поїздку? Чи можна їхати 

спонтанно?

•  Поїздки необхідно бронювати за годину до відправлення
•  Ви можете сісти спонтанно на всіх фіксованих зупинках, 

якщо є вільне місце до зупинки призначення.

Як придбати поїздку у автобусі 
moobil+?

•  По безкоштовному номеру телефона 
0800 30 30 20 1

•  На веб-сайті: 
www.moobilplus.de 

•  У застосунку (зісканувати QR-код і 
завантажити застосунок)

•  Особисто у центрі мобільності

Де платити за квиток moobil+?

•  Готівкою у автобусі moobil+
•  Заздалегідь у центрах мобільності 
•  Як користувач із розрахунковим рахунком: Кошти 

будуть списані з вашого рахунку moobil+ або 
безпосередньо з вашого банківського рахунку

Коли рухаються автобуси?

•  Основний час руху:  
понеділок – п‘ятниця, 07.00 - 19.00

•  На деяких маршрутах автобуси рухаються  
з 05.30 до 20.30

Що таке центр мобільності 
(Mobilitätszentrale)?

•  Тут можна отримати консультацію з усіх питань щодо 
moobil+

•  Графік роботи центру мобільності Вехта:  
понеділок – п‘ятниця, 07.00 - 17.00

•  Графік роботи центру мобільності Клоппенбург: 
понеділок – п‘ятниця, 06.00 - 19.00 і у суботу, 09.00 – 
13.00

•  Зателефонувати безкоштовно: 0800 30 30 20 1


