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Інформація про квиток за 9 євро  

Короткий огляд квитка за 9 євро: 

 

Для кого?   Для всіх осіб від 6 років (проїзд безкоштовний для дітей до 6 років) 

Де діє?  Діє на території всієї Німеччини на весь міський громадський транспорт  

(автобуси, міська електричка та метро (S-U-Bahn і U-Bahn), трамваї 

(Straßenbahnen), місцеві та регіональні поїзди); 

Діє тільки для 2-го класу; недійсний для міжміського трафіку (ICE, EC/IC)  

Який термін дії?  Один календарний місяць (з першого по останнє число місяця) 

Коли дійсний?  Червень, липень, серпень 2022 року 

Чи можна передати на користування іншій особі? Ні, квиток особистий 

Важливо:  Дійсний лише, якщо зазначенні ім’я та прізвище власника квитка. 

Дійсний лише за наявності посвідчення особи з фотографією. 

Чи можливе повернення квитка/повернення коштів? Ні, повернення неможливе. 

 

Де придбати квиток? 

Квиток за 9 євро доступний у всіх відомих точках продажу VRB:  

 як мобільний квиток у додатку VRB-App «VRB Fahrinfo & Tickets» 

 у водія в автобусі 

 у квиткових автоматах у міських електричках (Stadtbahn) та на вокзалах 

 в касах попереднього продажу транспортних компаній 

 

Які правила перевезення застосовуються до квитка за 9 євро? 

Загалом квиток за 9 євро дійсний лише для поїздок власника квитка. Собак можна безкоштовно 

брати з собою у поїздки територією VRB. Для поїздок із велосипедом потрібен денний квиток на 

велосипед. Він коштує 2,50 євро.  

Для поїздок за межі території VRB застосовуються тарифні правила та умови перевезення місцевого 

транспортного об'єднання або транспортної компанії. Рекомендуємо отримати інформацію там перед 

початком поїздки. 

 

Порада щодо інформації про розклад: 

Завантаження додатка VRB-App «VRB Fahrinfo & Tickets» на ваш смартфон рекомендується не тільки 

для зручності придбання квитків. Це практичний супутник для поїздок. Оскільки додаток здійснює 

навігацію з будь-якого місця до будь-якого бажаного пункту призначення, маршрут також можна 

створити та відстежувати на інтерактивній карті. Додаток також надає дані розкладу в режимі 

реального часу та інформує про останні дорожні новини. Таким чином, ви завжди добре 

поінформовані про те, чи прибуде автобус або поїзд за розкладом, і чи є якісь зміни під час поїздки. 

 

Вся інформація та огляд питань і відповідей про квиток за 9 євро доступні на домашній сторінці  

www.vrb-online.de/9-Euro-Ticket. 

http://www.vrb-online.de/

