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Шановні клієнти!

Транспортне об'єднання Рейн-Рур (VRR) та транспортні 
компанії пропонують вам квитки та послуги відповідно до 
ваших потреб, а також злагоджену систему приміського 
пасажирського сполучення. У цій брошурі ми хочемо 
представити вам наш асортимент квитків незалежно від 
того, чи часто ви користуєтеся громадським приміським 
пасажирським транспортом (ÖPNV), чи хотіли би лише час 
від часу подорожувати автобусом та потягом. Ви дізнаєтеся, 
які квитки у яких тарифних зонах можна придбати, а також 
знайдете на сторінках 18 та 19 інформацію щодо території 
дії тарифів транспортного об'єднання. Для того, щоб ви 
завжди знали, до кого можна звернутися з питаннями щодо 
громадського приміського пасажирського транспорту, на 
останніх сторінках брошури ми зібрали контактні дані усіх 
комунальних підприємств та підприємств залізничного 
транспорту VRR. 

Бажаємо вам щасливої подорожі автобусом та потягом!
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Тарифна зона 

Квитки для регулярних 
поїздок

**Можна придбати онлайн як персональний квиток на 30 днів з гнучким часом початку.
*** Економія у разі придбання річного абонемента Ticket2000 у порівнянні з місячним 

проїзним квитком.

Ticket2000
Квиток можна придбати як абонемент або місячний 
проїзний квиток. 

Перевезення велосипеда у розширеній  
зоні дії у робочі дні до 19:00

У вас є квиток Ticket2000 для тарифної зони A -C, і ви 
хотіли би перевозити велосипед у робочі дні до 19:00 у 
розширеній зоні дії? Для цього вам потрібні ZusatzTicket, а 
також FahrradTicket  -- ZusatzTicket для розширення зони дії 
на територію транспортного об'єднання, а FahrradTicket  -- 
для велосипеда. Крім того: FahrradTicket дійсний протягом 
24 годин з моменту компостування. 

Ticket2000 A1 A2 A3 B C D

Місячний проїзний квиток** 85,90 90,90 94,90 132,60 174,80 218,70

Абонемент 75,52 79,92 83,43 116,58 153,68 192,27
Економія у разі придбання 
абонемента на місяць/рік*** 10,38/124,56 10,98/131,76 11,47/137,64 16,02/192,24 21,12/253,44 26,43/317,16

Місячний проїзний квиток, що 
діє з 9:00** 64,30 67,70 70,50 101,10 131,70 165,90

Абонемент, що діє з 9:00 56,53 59,52 61,98 88,87 115,79 145,85
Економія у разі придбання 
абонемента на місяць/рік*** 7,77/93,24 8,18/98,16 8,52/102,24 12,23/146,76 15,91/190,92 20,05/240,60

Квиток Ticket2000 можна придбати як персональний квиток або квиток з правом передачі 
іншим особам. Місячні проїзні квитки та абонементи, що діють з 9:00, у вихідні та святкові 
дні діють вже до 9:00.

Додаткові можливості

Пн  - пт після 19:00; весь день у вихідні та 
святкові дні*

Особливості 
квитка цілодобово в 

обраній зоні дії 
або з 9:00

 

за бажанням 
з правом 
передачі 

іншим особам

цілодобово для 
перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  

(див. стор. 31) 
діє на всій 

території дії 
транспортного 

об'єднання  

Безкоштовне перевезення

1 дорослий
3 дітей (віком  
6 - 14 років)

цілодобово 
до 60 €

Ticket2000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Огляд тарифних зон на сторінках 18  - 19
Ціни вказані в євро/місяць

Ticket2000 A1 A2 A3 B C D

Місячний проїзний квиток** 85,90 90,90 94,90 132,60 174,80 218,70

Абонемент 75,52 79,92 83,43 116,58 153,68 192,27
Економія у разі придбання 
абонемента на місяць/рік*** 10,38/124,56 10,98/131,76 11,47/137,64 16,02/192,24 21,12/253,44 26,43/317,16

Місячний проїзний квиток, що 
діє з 9:00** 64,30 67,70 70,50 101,10 131,70 165,90

Абонемент, що діє з 9:00 56,53 59,52 61,98 88,87 115,79 145,85
Економія у разі придбання 
абонемента на місяць/рік*** 7,77/93,24 8,18/98,16 8,52/102,24 12,23/146,76 15,91/190,92 20,05/240,60

*до 3:00 наступного дня 

Додаткові можливості

Пн  - пт після 19:00; весь день у вихідні та 
святкові дні*

Особливості 
квитка цілодобово в 

обраній зоні дії 
або з 9:00

 

за бажанням 
з правом 
передачі 

іншим особам

цілодобово для 
перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  

(див. стор. 31) 
діє на всій 

території дії 
транспортного 

об'єднання  

Безкоштовне перевезення

1 дорослий
3 дітей (віком  
6 - 14 років)

цілодобово 
до 60 €

Ticket2000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Новинка:  У разі розширення функції квитка  
Ticket2000 до 1-го класу шляхом придбання місячного 
проїзного квитка 1-го класу не доведеться купувати 
для осіб, що перевозяться (пн  - пт після 19:00; весь 
день у вихідні та святкові дні до 3:00 наступного дня), 
окремий ZusatzTicket на кожну поїздку.
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Додаткові можливості

Пн  - пт після 19:00; весь день у вихідні та 
святкові дні*

Особливості 
квитка

цілодобово в 
обраній зоні дії 

або з 9:00
 

за бажанням 
з правом 
передачі 

іншим особам

цілодобово для 
перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  

(див. стор. 31) 
діє на всій 

території дії 
транспортного 

об'єднання  

Безкоштовне перевезення

1 дорослий 3 дітей (віком  
6 - 14 років)

з 5:00 до 20:00  -- до 30 €; 
з 20:00 до 5:00  -- до 60 €

Ticket1000 ✓ – – ✓ – – ✓

**Можна придбати онлайн як квиток на 30 днів з гнучким часом початку.
*** Економія у разі придбання річного абонемента Ticket1000 у порівнянні з 

місячним проїзним квитком.

Квиток Ticket1000  -- це персональний квиток, який дійсний лише за наявності офіційного 
документа з фотографією. Місячні проїзні квитки та абонементи, що діють з 9:00, у вихідні 
та святкові дні діють вже до 9:00.

Ticket1000 
Квиток можна придбати як абонемент або місячний 
проїзний квиток. 

Квиток для перевезення велосипеда

Чи хотіли би ви перевозити велосипед автобусом та 
поїздом? Для цього вам потрібен FahrradTicket на кожен 
велосипед. Крім того: FahrradTicket дійсний протягом 
24 годин з моменту компостування.

Ticket1000 A1 A2 A3 B C D

Місячний проїзний квиток** 75,70 80,40 84,10 120,70 163,20 202,20

Абонемент 66,55 70,68 73,94 106,12 143,48 177,77
Економія у разі придбання 
абонемента на місяць/рік*** 9,15/109,80 9,72/116,64 10,16/121,92 14,58/174,96 19,72/236,64 24,43/293,16

Місячний проїзний квиток, що 
діє з 9:00** 56,30 59,80 62,40 89,70 120,70 151,60

Абонемент, що діє з 9:00 49,50 52,50 54,86 78,86 106,12 133,28
Економія у разі придбання 
абонемента на місяць/рік*** 6,80/81,60 7,30/87,60 7,54/90,48 10,84/130,08 14,58/174,96 18,32/219,84

Тарифна зона 
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Додаткові можливості

Пн  - пт після 19:00; весь день у вихідні та 
святкові дні*

Особливості 
квитка

цілодобово в 
обраній зоні дії 

або з 9:00
 

за бажанням 
з правом 
передачі 

іншим особам

цілодобово для 
перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  

(див. стор. 31) 
діє на всій 

території дії 
транспортного 

об'єднання  

Безкоштовне перевезення

1 дорослий 3 дітей (віком  
6 - 14 років)

з 5:00 до 20:00  -- до 30 €; 
з 20:00 до 5:00  -- до 60 €

Ticket1000 ✓ – – ✓ – – ✓

*до 3:00 наступного дня 

Ticket1000 A1 A2 A3 B C D

Місячний проїзний квиток** 75,70 80,40 84,10 120,70 163,20 202,20

Абонемент 66,55 70,68 73,94 106,12 143,48 177,77
Економія у разі придбання 
абонемента на місяць/рік*** 9,15/109,80 9,72/116,64 10,16/121,92 14,58/174,96 19,72/236,64 24,43/293,16

Місячний проїзний квиток, що 
діє з 9:00** 56,30 59,80 62,40 89,70 120,70 151,60

Абонемент, що діє з 9:00 49,50 52,50 54,86 78,86 106,12 133,28
Економія у разі придбання 
абонемента на місяць/рік*** 6,80/81,60 7,30/87,60 7,54/90,48 10,84/130,08 14,58/174,96 18,32/219,84

Огляд тарифних зон на сторінках 18  - 19
Ціни вказані в євро/місяць

Новинка: У разі розширення функції квитка  
Ticket1000 до 1-го класу шляхом придбання місячного 
проїзного квитка 1-го класу не доведеться купувати 
для осіб, що перевозяться (пн  - пт після 19:00; весь 
день у вихідні та святкові дні до 3:00 наступного дня), 
окремий ZusatzTicket на кожну поїздку.
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Тарифна зона 

Ціни вказані в євро/місяць**Середнє значення на основі місячної ціни  
на квиток BärenTicket із річним абонементом.

Огляд тарифних зон на сторінках 18  - 19

BärenTicket 
BärenTicket можна придбати як абонемент для осіб старше 
60 років. 

BärenTicket D

на місяць 97,10

на день** 3,19

Додаткові можливості

Пн  - пт після 19:00; весь день у вихідні та 
святкові дні* 

Особливості 
квитка

цілодобово
 

діє на всій 
території дії 

транспортного 
об'єднання 

1-й клас

цілодобово для 
перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  

(див. стор. 31) 

Безкоштовне перевезення 

1 дорослий
3 дітей (віком  
6  - 14 років)

цілодобово до 60 €

BärenTicket ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Квиток BärenTicket -- це персональний квиток, який дійсний лише за наявності 
офіційного документа з фотографією.
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Додаткові можливості

Пн  - пт після 19:00; весь день у вихідні та 
святкові дні* 

Особливості 
квитка

цілодобово
 

діє на всій 
території дії 

транспортного 
об'єднання 

1-й клас

цілодобово для 
перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  

(див. стор. 31) 

Безкоштовне перевезення 

1 дорослий
3 дітей (віком  
6  - 14 років)

цілодобово до 60 €

BärenTicket ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

*до 3:00 наступного дня 
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Особливості 
квитка

цілодобово діє на всій території 
дії транспортного 

об'єднання 

Гарантія щодо 
мобільності  

(див. стор. 31) 

з 5:00 до 20:00  -- до 30 €; з 
20:00 до 5:00  -- до 60 €

SchokoTicket ✓ ✓ ✓

Тарифна зона 

Таким чином ваша дитина отримає SchokoTicket

Якщо ваша дитина хоче бути мобільною дорогою до школи 
та на дозвіллі, користуючись автобусом та потягом, Scho-
koTicket  -- ідеально підходить для цього. Заповніть заявку 
на придбання абонемента, вона повинна бути підписана 
та проштампована у школі дитини. Заповнену заявку 
передайте до транспортного підприємства   -- особисто у 
центрі обслуговування клієнтів або поштою. Після цього 
SchokoTicket буде надіслано вам поштою.

 

Ваша дитина старше 15 років? Тоді нам щорічно потрібно 
надавати продовження терміну дії довідки про навчання у 
школі.

Ціни вказані в євро/місяцьОгляд тарифних зон на сторінках 18  - 19

SchokoTicket 
SchokoTicket доступний як абонемент для учнів віком до 
25 років. 

SchokoTicket D

Самостійний платник 39,40

Самостійний платник 3-й договір 19,70

Самостійний платник з 4-го договору 0,00

Ваша дитина може отримати SchokoTicket лише в 
тому випадку, якщо між школою та транспортним 
підприємством укладений договір.
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Особливості 
квитка

цілодобово діє на всій території 
дії транспортного 

об'єднання 

Гарантія щодо 
мобільності  

(див. стор. 31) 

з 5:00 до 20:00  -- до 30 €; з 
20:00 до 5:00  -- до 60 €

SchokoTicket ✓ ✓ ✓

Квиток на  
перевезення велосипеда
Чи хотіла би ваша дитина 
перевозити велосипед автобусом 
та поїздом? Тоді потрібен Fahr-
radTicket. Детальну інформацію 
можна знайти на сторінці 16.

Зверніть увагу: Квиток SchokoTicket  -- це персональний квиток, який дійсний 
лише за наявності офіційного документа з фотографією.

Родини, яким не покривають витрати на проїзд, отримують 
для третьої дитини знижку для братів та сестер у розмірі 
50  відсотків на третій активний договір SchokoTicket. 
Починаючи з четвертого активного договору, для самостійних 
платників квиток SchokoTicket зовсім безкоштовний.

Новинка: Для користування зоною AVV з додатковими 
можливостями квитка SchokoTicket 
учні, які мають абонемент SchokoTicket, можуть отримати в 
транспортній компанії додаткові послуги для користування 
учнями зоною AVV без додатковог о документа, що 
підтверджує право на персональний квиток. Ціна відповідає 
ціні на квиток AVV-School&Fun-Ticket.
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Додаткові можливості

Пн  - пт після 19:00; весь день у вихідні та 
святкові дні*

Особливості квитка

цілодобово
 

діє на всій 
території дії 

транспортного 
об'єднання 

 цілодобово 
для 

перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  
(див. стор. 31)

Безкоштовне перевезення

1 особаз 5:00 до 20:00  -- до 
30 €; з 20:00 до 5:00  -- 

до 60 €

YoungTicketPLUS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

YoungTicketPLUS доступний для стажерів, практикантів, 
кандидатів на державну службу, студентів академій та 
вищих навчальних закладів, якщо вони не користуються 
семестровим квитком.

Так можна отримати свій YoungTicketPLUS
Якщо ви хочете мобільно пересуватися автобусом та 
потягом дорогою до професійного училища, місця 
роботи та у вільний час, YoungTicketPLUS  -- саме для вас. 
Заповніть заявку на придбання абонемента, вона повинна 
бути підписана та проштампована вашим навчальним 
закладом. Заповнену заявку передайте до транспортного 
підприємства  -- особисто у центрі обслуговування клієнтів 
або поштою. Після цього YoungTicketPLUS буде надіслано 
вам поштою.

YoungTicketPLUS 
YoungTicketPLUS можна придбати як абонемент або місячний 
проїзний квиток, у вигляді чіп-картки, у деяких транспортних 
підприємствах  -- також на смартфон. 

YoungTicketPLUS D

YoungTicketPLUS(Місячний 
проїзний квиток) 76,50

YoungTicketPLUS (Абонемент) 65,02

Економія у разі придбання 
абонемента на місяць/рік** 11,48/137,76

Тарифна зона 

**Економія у разі придбання річного абонемента  
YoungTicketPLUS у порівнянні з місячним проїзним квитком.

Огляд тарифних зон на сторінках 18  - 19

Ціни вказані в євро/місяць

Зверніть увагу: Квиток YoungTicketPLUS -- це персональний квиток, який дійсний 
лише за наявності офіційного документа з фотографією.
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Додаткові можливості

Пн  - пт після 19:00; весь день у вихідні та 
святкові дні*

Особливості квитка

цілодобово
 

діє на всій 
території дії 

транспортного 
об'єднання 

 цілодобово 
для 

перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  
(див. стор. 31)

Безкоштовне перевезення

1 особаз 5:00 до 20:00  -- до 
30 €; з 20:00 до 5:00  -- 

до 60 €

YoungTicketPLUS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NRWupgrade для YoungTicketPLUS 
Як власник абонемента YoungTicketPLUS ви можете розширити 
можливості вашого абонемента YoungTicketPLUS за додаткові 
20,00 євро в місяць завдяки NRWupgradeAzubi на поїздки 
всією територією Північного Рейну-Вестфалії. 

*до 3:00 наступного дня

Більше інформації на www.youngticketplus.de.

Важливо! Положення щодо перевезення із собою 
стосовно YoungTicketPLUS не поширюються на поїздки 
всією територію Північного Рейну-Вестфалії. Велосипед 
та ще одну особу можна перевозити лише в межах 
території VRR.
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Умови придбання абонемента
З детальними умовами придбання абонемента, нашими 
умовами перевезення та положеннями про тарифи можна 
ознайомитися в центрі обслуговування клієнтів або онлайн 
на www.vrr.de.

 �  Ви заощаджуєте готівку у порівнянні зі звичайним 
місячним проїзним квитком.

 �  Ви заощаджуєте час, оскільки не потрібно здійснювати 
окремі витратні покупки та очікувати для цього у 
центрі обслуговування клієнтів.

 Можливість скасування в будь-який час: Абонемент 
можна скасувати в будь-який час до кінця місяця.  
За скасування до закінчення перших 12  місяців 
стягується фіксована плата у розмірі 20,00 євро. Після 
закінчення перших 12 місяців донарахування більше не 
здійснюються, термін дії абонемента продовжується на 
наступний місяць, якщо транспортне підприємство не 
буде повідомлено про скасування до останнього дня 
поточного місяця.

Вагомі причини для придбання абонемента

Особливості 
квитка

цілодобово 
в обраній 

зоні дії 

за 
бажанням 
з правом 
передачі 

іншим 
особам

діє на всій 
території дії 

транспортного 
об'єднання 

1-й клас

цілодобово 
для 

перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  
(див. стор. 31)

діє на всій 
території дії 

транспортного 
об'єднання

Безкоштовне 
перевезення

з 5:00 до 
20:00  -- до 

30 €; з 20:00 
до 5:00  -- до 

60 €

цілодобово 
до 60 €

1 особа
3 дітей 

(віком 6  - 
14 років)

Ticket2000 ✓ ✓ – – ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓

Ticket1000 ✓ – – – – ✓ – – – ✓

Bären-
Ticket ✓ – ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ ✓

Young-
TicketPLUS ✓ – ✓ – ✓ ✓ – – ✓ –

Schoko-
Ticket ✓ – ✓ – – ✓ – – – –

Огляд особливостей квитка

або з 9:00

або з 9:00
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 �  Ви отримаєте абонемент у вигляді чіп-картки та 
більше не зможете забути про придбання нових 
місячних проїзних квитків.

 �  Ви також можете спонтанно пересуватися автобусом 
та потягом, оскільки квиток завжди напоготові.

 �  У разі потреби ви можете безкоштовно змінити 
тарифну зону вашого абонемента.

 �  У разі втрати чіп-картки ми швидко надамо заміну 
(за умови пред'явлення посвідчення особи та оплати 
незначного збору за обробку).

Особливості 
квитка

цілодобово 
в обраній 

зоні дії 

за 
бажанням 
з правом 
передачі 

іншим 
особам

діє на всій 
території дії 

транспортного 
об'єднання 

1-й клас

цілодобово 
для 

перевезення 
велосипеда

 

Гарантія щодо 
мобільності  
(див. стор. 31)

діє на всій 
території дії 

транспортного 
об'єднання

Безкоштовне 
перевезення

з 5:00 до 
20:00  -- до 

30 €; з 20:00 
до 5:00  -- до 

60 €

цілодобово 
до 60 €

1 особа
3 дітей 

(віком 6  - 
14 років)

Ticket2000 ✓ ✓ – – ✓ – ✓ ✓ ✓ ✓

Ticket1000 ✓ – – – – ✓ – – – ✓

Bären-
Ticket ✓ – ✓ ✓ ✓ – ✓ – ✓ ✓

Young-
TicketPLUS ✓ – ✓ – ✓ ✓ – – ✓ –

Schoko-
Ticket ✓ – ✓ – – ✓ – – – –

*до 3:00 наступного дня

Додаткові можливості

Пн  - пт після 19:00; весь день у вихідні 
та святкові дні*
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ZusatzTicket 

ZusatzTicket розширює можливості вашого квитка (вам 
потрібен ZusatzTicket на кожну особу, поїздку та додаткові 
переваги).

Ціни вказані в євро

ZusatzTicket 3,80

4er ZusatzTicket 13,70

Ticket2000 Ticket1000 BärenTicket YoungTicketPLUS SchokoTicket

  �  з понеділка по 
п'ятницю до 19:00: 
розширення зони 
дії на всю територію 
транспортного 
об'єднання

�   розширення зони 
дії на всю територію 
транспортного 
об'єднання

– – –

або 
  �    користування 1-им 

класом 

або 
  �  користування 1-им 

класом
– – –

Квитки з розширенням зони дії

Квитки 1-го класу

Тарифна зона A/B C/D

Разова поїздка 1-им класом (ZusatzTicket) 3,80 3,80

Місячний проїзний квиток 1-го класу 51,20 91,35

Місячний проїзний квиток 1-го класу як 
абонемент 

45,01 80,31

Ціни вказані в євро

Для велотранспорту на всій території VRR. Дійсний протягом 
24 годин з моменту компостування.

FahrradTicket

Ціни вказані в євро

FahrradTicket

протягом 24 годин 3,80
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Щомісячна доплата за користування 
IC/EC*

73,60

Щомісячна доплата за користування IC/
EC в абонементі*

62,50

Щотижнева доплата за користування 
IC/EC*

23,60

Додаткова плата за користування IC/EC VRR

*Дійсно орієнтовно до 31.12.2023.

Здійснити доплату за користування IC/EC можна у центрах 
обслуговування пасажирів DB та агентствах DB, а також у 
деяких центрах обслуговування клієнтів VRR.

Ціни вказані в євро

Ticket2000 Ticket1000 BärenTicket YoungTicketPLUS SchokoTicket

  �  з понеділка по 
п'ятницю до 19:00: 
розширення зони 
дії на всю територію 
транспортного 
об'єднання

�   розширення зони 
дії на всю територію 
транспортного 
об'єднання

– – –

або 
  �    користування 1-им 

класом 

або 
  �  користування 1-им 

класом
– – –

ZusatzTicket:  З ZusatzTicket на кожну поїздку ви можете 
розширити зону дії вашого квитка з обмеженим за часом 
терміном дії в тарифних зонах A -C на всю територію 
транспортного об'єднання. Як власник квитка Ticket2000 
та Ticket1000 з ZusatzTicket на кожну поїздку ви можете 
подорожувати 1-им класом.

Новинка: У разі розширення функції квитка Ticket2000 
та Ticket1000 до 1-го  класу шляхом придбання 
місячного проїзного квитка 1-го класу не доведеться 
купувати для осіб, що перевозяться (пн  - пт після 
19:00; весь день у вихідні та святкові дні до 3:00 
наступного дня), окремий ZusatzTicket на кожну 
поїздку.
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VRR-Tarif gilt nur auf bestimmten 
Linien und nur im Übergang.

VRR-Tarif gilt auf allen 
Linien nur im Übergang. 
KombiTickets gelten nicht.

VRR-Tarif gilt auf allen 
Linien nur im Übergang.

Preisstufe DWassen-
berg

Hückel-
hoven

Erkelenz

Linnich

70
Wegberg

42190
Lünen

42400
Bergkamen

42390
Kamen

42490
Unna

42150
Schwerte

55080
Olfen

42480
Holzwickede

60
Nijmegen/
Groesbeek

57
Arnhem

87
Zevenaar

59
Millingen 
a. d. Rijn 07

’s-Heeren-
berg

57440    
Isselburg

57670
Bocholt

57650
Borken 57590

Heiden 57580
Reken

55520
Dülmen

57690
Raesfeld

69
Venlo

06
Haltern

34
Mülheim/

Ruhr
45

Essen
Süd 46

Hattingen/
Sprockhövel

30
Schwalmtal/

Niederkrüchten

31
Viersen

41
Willich

50
Mönchengladbach

51
Korschen-

broich
52

Neuss/
Kaarst

61
Greven-
broich 63

Rommers-
kirchen

62
Dormagen

73
Langenfeld/

Monheim

53
Düsseldorf

Süd

72
Jüchen

42
Meerbusch 43

Düsseldorf 
Mitte/Nord

44
Ratingen/

Heiligenhaus

55
Velbert 67

Schwelm/
Ennepetal/

Gevelsberg/
Breckerfeld66

Wuppertal
Ost

65
Wuppertal

West

54
Mettmann/

Wülfrath

64
Erkrath/

Haan/
Hilden 74

Solingen

75
Remscheid

26
Gelsen-
kirchen

35
Essen 

Mitte/Nord
36

Bochum
47

Witten/
Wetter/

Herdecke
58

Hagen

27
Herne 37

Dortmund
Mitte/West

38
Dortmund

Ost

17
Recklinghausen/

Herten 28
Castrop-
Rauxel

15
Marl

18
Oer-Erken-

schwick/Datteln

29
Waltrop

03
Wesel

16
Alpen

84
Sons-
beck

85
Kevelaer

77
Uedem

83
Xanten

88
Hamminkeln

79
Rees

78
Kalkar

 82
Bedburg-Hau

86
Goch/
Weeze

81
Kranen-

burg

71
Emmerich

80
Kleve

04
Geldern/

Issum

22
Moers

01
Kerken/

Wachtendonk

10
Straelen

02
Kamp-
Lintfort

12
Rheinberg

14
Schermbeck/

Hünxe

13
Dinslaken/

Voerde

05
Dorsten

25
Bottrop/
Gladbeck

24
Ober-

hausen
23

Duisburg
Nord

33
Duisburg

Mitte/Süd

32
Krefeld

21
Kempen/
Grefrath/

Tönisvorst
20

Nettetal/
Brüggen

11
Neukirchen-

Vluyn/
Rheurdt

57660
Rhede

9292ov  
(Нідерланди)
Більше інформації на 
www.9292ov.nl

Aachener
Verkehrsverbund (AVV)
Більше інформації на www.avv.de

Територія дії тарифів 
транспортного об'єднання 
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VRR-Tarif gilt nur auf bestimmten 
Linien und nur im Übergang.

VRR-Tarif gilt auf allen 
Linien nur im Übergang. 
KombiTickets gelten nicht.

VRR-Tarif gilt auf allen 
Linien nur im Übergang.

Preisstufe DWassen-
berg

Hückel-
hoven

Erkelenz

Linnich

70
Wegberg

42190
Lünen

42400
Bergkamen

42390
Kamen

42490
Unna

42150
Schwerte

55080
Olfen

42480
Holzwickede

60
Nijmegen/
Groesbeek

57
Arnhem

87
Zevenaar

59
Millingen 
a. d. Rijn 07

’s-Heeren-
berg

57440    
Isselburg

57670
Bocholt

57650
Borken 57590

Heiden 57580
Reken

55520
Dülmen

57690
Raesfeld

69
Venlo

06
Haltern

34
Mülheim/

Ruhr
45

Essen
Süd 46

Hattingen/
Sprockhövel

30
Schwalmtal/

Niederkrüchten

31
Viersen

41
Willich

50
Mönchengladbach

51
Korschen-

broich
52

Neuss/
Kaarst

61
Greven-
broich 63

Rommers-
kirchen

62
Dormagen

73
Langenfeld/

Monheim

53
Düsseldorf

Süd

72
Jüchen

42
Meerbusch 43

Düsseldorf 
Mitte/Nord

44
Ratingen/

Heiligenhaus

55
Velbert 67

Schwelm/
Ennepetal/

Gevelsberg/
Breckerfeld66

Wuppertal
Ost

65
Wuppertal

West

54
Mettmann/

Wülfrath

64
Erkrath/

Haan/
Hilden 74

Solingen

75
Remscheid

26
Gelsen-
kirchen

35
Essen 

Mitte/Nord
36

Bochum
47

Witten/
Wetter/

Herdecke
58

Hagen

27
Herne 37

Dortmund
Mitte/West

38
Dortmund

Ost

17
Recklinghausen/

Herten 28
Castrop-
Rauxel

15
Marl

18
Oer-Erken-

schwick/Datteln

29
Waltrop

03
Wesel

16
Alpen

84
Sons-
beck

85
Kevelaer

77
Uedem

83
Xanten

88
Hamminkeln

79
Rees

78
Kalkar

 82
Bedburg-Hau

86
Goch/
Weeze

81
Kranen-

burg

71
Emmerich

80
Kleve

04
Geldern/

Issum

22
Moers

01
Kerken/

Wachtendonk

10
Straelen

02
Kamp-
Lintfort

12
Rheinberg

14
Schermbeck/

Hünxe

13
Dinslaken/

Voerde

05
Dorsten

25
Bottrop/
Gladbeck

24
Ober-

hausen
23

Duisburg
Nord

33
Duisburg

Mitte/Süd

32
Krefeld

21
Kempen/
Grefrath/

Tönisvorst
20

Nettetal/
Brüggen

11
Neukirchen-

Vluyn/
Rheurdt

57660
Rhede

Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)
Більше інформації на www.vrs.de

WestfalenTarif (WT)
Більше інформації на
www.westfalentarif.de

Рівень цін A1

Рівень цін A2

Рівень цін A3

Тарифна зона D

Тарифна зона А

Тариф VRR діє лише на певних маршрутах та лише в перехідній зоні.

Тариф VRR діє на всіх маршрутах лише в перехідній зоні.  
Квитки KombiTicket не діють.

Тариф VRR діє на всіх маршрутах лише в перехідній зоні.

Тарифні області AVV, в які можна їздити з SchokoTicket.

Тариф VRR діє у всій тарифній області лише для квитків  
SchokoTicket. Для всіх інших квитків VRR тариф VRR діє лише  
на маршруті 017.

VRR-Tarif gilt nur auf bestimmten 
Linien und nur im Übergang.

VRR-Tarif gilt auf allen 
Linien nur im Übergang. 
KombiTickets gelten nicht.

VRR-Tarif gilt auf allen 
Linien nur im Übergang.

Preisstufe D
70

Wegberg

42190
Lünen

42400
Bergkamen

42390
Kamen

42490
Unna

42150
Schwerte

55080
Olfen

42480
Holzwickede

60
Nijmegen/
Groesbeek

57
Arnhem

87
Zevenaar

59
Millingen 
a. d. Rijn 07

’s-Heeren-
berg

57440    
Isselburg

57670
Bocholt

57650
Borken 57590

Heiden 57580
Reken

55520
Dülmen

57690
Raesfeld

69
Venlo

06
Haltern

34
Mülheim/

Ruhr
45

Essen
Süd 46

Hattingen/
Sprockhövel

30
Schwalmtal/

Niederkrüchten

31
Viersen

41
Willich

50
Mönchengladbach

51
Korschen-

broich
52

Neuss/
Kaarst

61
Greven-
broich 63

Rommers-
kirchen

62
Dormagen

73
Langenfeld/

Monheim

53
Düsseldorf

Süd

72
Jüchen

42
Meerbusch 43

Düsseldorf 
Mitte/Nord

44
Ratingen/

Heiligenhaus

55
Velbert 67

Schwelm/
Ennepetal/

Gevelsberg/
Breckerfeld66

Wuppertal
Ost

65
Wuppertal

West

54
Mettmann/

Wülfrath

64
Erkrath/

Haan/
Hilden 74

Solingen

75
Remscheid

26
Gelsen-
kirchen

35
Essen 

Mitte/Nord
36

Bochum
47

Witten/
Wetter/

Herdecke
58

Hagen

27
Herne 37

Dortmund
Mitte/West

38
Dortmund

Ost

17
Recklinghausen/

Herten 28
Castrop-
Rauxel

15
Marl

18
Oer-Erken-

schwick/Datteln

29
Waltrop

03
Wesel

16
Alpen

84
Sons-
beck

85
Kevelaer

77
Uedem

83
Xanten

88
Hamminkeln

79
Rees

78
Kalkar

 82
Bedburg-Hau

86
Goch/
Weeze

81
Kranen-

burg

71
Emmerich

80
Kleve

04
Geldern/

Issum

22
Moers

01
Kerken/

Wachtendonk

10
Straelen

02
Kamp-
Lintfort

12
Rheinberg

14
Schermbeck/

Hünxe

13
Dinslaken/

Voerde

05
Dorsten

25
Bottrop/
Gladbeck

24
Ober-

hausen
23

Duisburg
Nord

33
Duisburg

Mitte/Süd

32
Krefeld

21
Kempen/
Grefrath/

Tönisvorst
20

Nettetal/
Brüggen

11
Neukirchen-

Vluyn/
Rheurdt

57660
Rhede
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Короткі відстані
З квитком на короткі відстані ви можете зазвичай проїхати три 
зупинки або 1,5 км від місця посадки. Він дійсний протягом 
20 хвилин з моменту компостування виключно для прямих 
рейсів. Квитками на короткі відстані можна користуватися 
лише в автобусах, трамваях та метро, але не в швидкісних 
автобусах, регіональних експресах, потягах регіонального 
сполучення або в міському залізничному транспорті.

Тарифна зона А
Тарифна зона А поширюється зазвичай на поїздки в межах 
міста або для двох сусідніх зон з різних тарифних областей:

A1 в менших містах та громадах
A2   в одинадцяти більших містах або великих містах з добре 

розвиненою мережею громадського 
A3   в п'яти великих містах з щільною та особливо 

високоякісною системою приміського пасажирського 
сполучення

35
Essen 

Mitte/Nord

44
Ratingen/

Heiligenhaus

45
Essen
Süd 46

Hattingen/
Sprockhövel

54
Mettmann/

Wülfrath

55
Velbert

65
Wuppertal

West

66
Wuppertal

Ost

03
Wesel

Приклад тарифної зони А1  -- Везель

Тарифна зона B
В тарифній зоні В ви 
обираєте центральну 
тарифну область, з 
якої ви потім можете 
їхати до сусідніх 
тарифних областей. При 
цьому пам'ятайте, що 
центральна тарифна 
область необов'язково 
повинна бути тарифною 
областю, в якій ви 
проживаєте. Наприклад, 
ви можете жити у 
Меттмані, але обрати 
Фельберт як центральну 
тарифну область.

Приклад тарифної зони В з 
центральною тарифною областю 
Фельберт та сусідніми тарифними 
областями

Тарифні зони в VRR
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Приклад тарифної зони С з регіоном № 15

Тарифна зона C
Тарифна зона С покриває поїздки на середні відстані. Ви 
можете обрати серед 19  різних регіонів на території дії 
тарифів транспортного об'єднання.

Тарифна зона D
З квитками тарифної зони D ви можете подорожувати по всій 
території дії тарифів транспортного об'єднання.

Огляд тарифної зони D на сторінках 18  - 19.

Бажаєте виїхати за межі території дії тарифів 
транспортного об'єднання? На сторінках 25 - 28 
представлена інформація про квитки, що діють на 
всій території Північного Рейну-Вестфалії, а також про  
EinfachWeiterTicket NRW.
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EinzelTicket
Квиток EinzelTicket дійсний у відповідній зоні дії до потрібної 
зупинки. Ви можете пересідати скільки завгодно разів, проте 
поїздки кільцевим маршрутом та у зворотному напрямку 
заборонені. В поїздках на короткі відстані забороняється 
пересідати та користуватися швидкісними автобусами та 
лініями залізничного пасажирського транспорту, наприклад, 
міським залізничним транспортом.

4erTicket
Вій дійсний для чотирьох окремих поїздок у відповідній 
зоні дії до потрібної зупинки. Ви можете пересідати скільки 
завгодно разів, проте поїздки кільцевим маршрутом та у 
зворотному напрямку заборонені. В поїздках на короткі 
відстані забороняється пересідати та користуватися 
швидкісними автобусами та лініями залізничного 
пасажирського транспорту, наприклад, міським залізничним 
транспортом.

Тарифна зона
Коротка 
відстань A B C D

Строк дії 
з моменту 

компостування
bis  

20 Min.
bis  

90 Min.
bis 

2 Std.
bis 

3 Std.
bis 

5 Std.

HappyHourTicket
З квитком HappyHourTicket ви можете скільки завгодно 
користуватися автобусами та потягами громадського 
приміського пасажирського транспорту з 18:00 до 6:00 
наступного ранку. Він діє для однієї особи виключно в 
тарифній зоні А.

Квитки для разових поїздок

Квиток Коротка 
відстань

A1/A2 A3 B C D

EinzelTicket
Дорослі 1,90 3,00 3,10 6,40 13,60 16,50

EinzelTicket
Діти* 1,80

4erTicket
Дорослі 6,60 11,50 11,50 24,20 50,60 60,30

4erTicket
Діти* 6,40

HappyHour-
Ticket – 3,40 3,40 – – –

Ціни вказані в євро

Тарифна зона

*віком до 15 років
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24-/48-StundenTicket
З квитком 24-/48-StundenTicket ви можете подорожувати 
самостійно або групою до п'яти осіб усіма видами автобусів, 
трамваїв та потягів (2-й  клас) громадського приміського 
пасажирського транспорту. Квиток дійсний протягом 24 або 
48 годин відповідно з моменту компостування. В цей час ви 
можете подорожувати в обраній зоні дії скільки завгодно. 
Квиток 24-StundenTicket окупається вже з третьої поїздки, у 
тарифній зоні D  -- навіть з другої поїздки.

4-StundenTicket 
З квитком 4-StundenTicket можна подорожувати в період 
часу між 9:00 та 3:00 наступного дня протягом 4  годин в 
тарифній області з рівнем цін A1, A2 або по всьому Дуйсбургу. 
Весь день в суботу, неділю та вихідні дні квиток дійсний 
протягом 4 годин з моменту компостування. Квиток можна 
придбати у всіх водіїв автобусів, у центрах обслуговування 
клієнтів транспортного підприємства, квиткових автоматах 
та онлайн.

Ціни вказані в євро

Тарифна зона

Квиток A1/A2 A3 B C D

24-StundenTicket
1 особа

7,60 7,60 15,60 26,90 31,80

24-StundenTicket  
кожна додаткова 
особа (макс. до 
5 осіб)

+3,80 +3,80 +4,30 +5,00 +5,60

48-StundenTicket
1 особа

14,40 14,40 29,60 51,10 60,40

48-StundenTicket  
кожна додаткова 
особа (макс. до 
5 осіб)

+7,30 +7,30 +8,20 +9,50 +10,70

4-StundenTicket 4,50 – – – –

Квитки для разових поїздок
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Інші квитки для разових поїздок
Ці квитки можна придбати лише онла

Квиток
Коротка 
відстань A1 A2 A3 B C D

10er Ticket 15,10 24,30 24,30 24,30 48,80 98,90 109,30

30-Tage-
Ticket 
Ticket1000*

– 75,70 80,40 84,10 120,70 163,20 202,20

30-Tage-
Ticket 9 Uhr 
Ticket1000 
9 Uhr*

– 56,30 59,80 62,40 89,70 120,70 151,60

30-Tage-
Ticket  
Ticket2000

– 85,90 90,90 94,90 132,60 174,80 218,70

30-Tage-
Ticket 9 Uhr 
Ticket2000 
9 Uhr

– 64,30 67,70 70,50 101,10 131,70 165,90

Тарифна зона

Ціни вказані в євро*Можна придбати лише як персональний квиток.

Абонемент
Базова 

ціна
Знижка на 

EinzelTickets
Перевезення 
велосипеда

Flex25 3,90 25 %
Знижка у розмірі 

25 % на FahrradTicket

Flex35 8,90 35 %
Включаючи 

перевезення 
велосипеда

Квитки FlexTicket
Завдяки квиткам FlexTicket можна придбати EinzelTicket зі 
знижкою в обраній тарифній зоні терміном на 30 днів. Flex25 
надає знижку у розмірі 25  % на квитки EinzelTicket. Flex35 
надає знижку у розмірі 35 %. Для отримання доступу до квитків 
EinzelTicket зі знижкою вам потрібен так званий абонемент 
FlexTicket. Квитки FlexTicket  -- це суто цифровий продукт, який 
можна скасувати щомісяця в будь-який час. Крім того, базова 
сума, квитки EinzelTicket та FahrradTicket є персональними та 
не можуть бути передані іншим особам.
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SchönerTagTicket NRW Single / 5 Personen
Бажаєте насолоджуватися необмеженою свободою 
пересування протягом усього дня на всій території Північного 
Рейну-Вестфалії? З квитком SchönerTagTicket NRW Single ви 
можете подорожувати на всій території Північного Рейну-
Вестфалії автобусами, трамваями та потягами (2-й  клас) 
громадського приміського пасажирського транспорту. Якщо 
ви бажаєте подорожувати Північним Рейном-Вестфалією 
групою або родиною, тоді підходить квиток SchönerTagTicket 
5 Personen. Ним можуть скористатися до п'яти дорослих для 
поїздок засобами приміського пасажирського транспорту 
Північним Рейном-Вестфалією протягом дня. Така сама 
можливість надається особам з будь-якою кількістю власних 
дітей або онуків віком до 14  років включно та ще одній 
особі. Квитки дійсні з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 3:00 
наступного дня, весь день у суботу, неділю та святкові дні. 
 
SchöneFahrtTicket NRW
З квитком SchöneFahrtTicket NRW можна подорожувати 
протягом 2  годин з моменту компостування на всій 
території Північного Рейну-Вестфалії автобусами, 
трамваями та потягами (2-й  клас) громадського 
приміського пасажирського транспорту. Протягом цього 
періоду часу ви можете їздити скільки завгодно. Ви можете 
пересідати скільки завгодно разів, проте поїздки кільцевим 
маршрутом та у зворотному напрямку заборонені.

Ціни вказані в євро

SchönerTagTicket NRW 5 осіб 47,90

SchönerTagTicket NRW Одна особа 31,90

SchöneFahrtTicket NRW (Дорослі) 21,50

SchöneFahrtTicket NRW (дитина) 10,80

Квитки, що діють на всій 
території Північного Рейну-
Вестфалії

Придбати SchönerTagTicket NRW та SchöneFahrtTicket 
NRW можна на всій території Північного Рейну-
Вестфалії в усіх пунктах продажу DB, квиткових 
автоматах, центрах обслуговування клієнтів VRR, 
центрах обслуговування клієнтів транспортних 
підприємств VRR, онлайн у застосунку VRR та 
застосунках транспортних підприємств, частково 
також у водіїв автобусів.
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Ціни вказані в євро

FahrradTagesTicket NRW
Бажаєте взяти з собою у подорож Північним Рейном-
Вестфалією велосипед? Для цього підходить квиток FahrradT-
agesTicket NRW. Його можна комбінувати з усіма квитками 
за тарифом NRW, а також з квитками з обмеженим за часом 
терміном дії та квитками для разових поїздок VRR.

FahrradTagesTicket NRW 5,10
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SchöneFerienTicket NRW
З квитком SchöneFerienTicket NRW особи віком до 21  року 
можуть познайомитися з усією територією федеральної 
землі. Квиток дійсний на всій території Північного Рейну-
Вестфалії протягом пасхальних, літніх, осінніх або різдвяних 
канікул в усіх видах автобусів, трамваїв та потягів (2-й клас) 
громадського приміського пасажирського транспорту. Якщо 
канікули починаються в понеділок, скористатися квитком для 
поїздки можна вже у вихідні дні напередодні. Якщо канікули 
закінчуються в п'ятницю, квиток дійсний включно до неділі, 
що йде за цим офіційно останнім днем канікул.

Ціни вказані в євро

Додаткову інформацію можна знайти в інтернеті за адресою 
www.mobil.nrw.

Різдвяні канікули 2022/23 року: 23.12.  - 06.01. 30,20

Пасхальні канікули 2023 року: 03.04.  - 15.04. 32,00

Літні канікули 2023 року: 22.06.  - 04.08. 64,00

Осінні канікули 2023 року: 02.10.  - 14.10. 32,00

Різдвяні канікули 2023/24 рр.: 21.12.  - 05.01. 32,00
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EinfachWeiterTicket NRW 
З квитком EinfachWeiterTicket NRW легко подорожувати 
Північним Рейном-Вестфалією. Умовою є наявність у вас 
квитка з обмеженим за часом терміном дії (місячний 
проїзний квиток/абонемент) або KombiTicket, що діє в усій 
мережі (див. стор. 30), від VRR, AVV, WT або VRS або квитка 
з обмеженим за часом терміном дії за тарифом NRW.

З пересадковим квитком з фіксованою платою ви 
розширюєте можливості вашого квитка на подорожі за межі 
території вашого транспортного об'єднання. Квиток дійсний 
протягом шести годин з моменту компостування в усіх видах 
громадського транспорту в Північному Рейні-Вестфалії. Ви 
можете пересідати скільки завгодно разів, проте поїздки 
кільцевим маршрутом та у зворотному напрямку заборонені.

Ціни вказані в євро*віком до 15 років

У вас є BärenTicket, і ви хотіли би подорожувати за 
межі території транспортного об'єднання 1-м  класом? 
Для цього вам потрібен EinfachWeiterTicket NRW для 
1-го класу.

Поїздки поза межами 
транспортного об'єднання 

1-й клас 2-й клас

EinfachWeiterTicket NRW Дорослі 10,80 7,20

EinfachWeiterTicket NRW дитина* 5,40 3,60
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Застосунок з розкладом руху
Бажаєте подорожувати автобусом та потягом, і вам необхідні 
інформація та послуги щодо поїздки? Із застосунками з 
розкладом руху від VRR та транспортних підприємств для iOS 
та Android з вами завжди буде поруч персональний путівник. 
Просто введіть пункт відправлення та призначення, й у 
застосунку відобразиться відповідне місцеве транспортне 
сполучення. Якщо під час поїздки виникнуть збої в роботі, 
ви отримаєте повідомлення про це на свій смартфон. 
Застосунки від VRR та транспортних підприємств можна 
знайти у відповідних магазинах застосунків.

Перевезення домашніх тварин
В регіональному громадському приміському пасажирському 
транспорті та на лініях залізничного пасажирського транспорту 
можна перевозити домашніх тварин безкоштовно. Їх 
перевезення не повинно порушувати безпеку та порядок 
організації руху, а також інших пасажирів.

Корисна інформаціяПоїздки поза межами 
транспортного об'єднання 
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Перевезення велосипеда
Загалом діє наступне правило: Транспортні підприємства 
перевезуть й ваш велосипед, однак із урахуванням 
інтересів усіх пасажирів, залежно від часу доби, 
інтенсивності руху та вільного місця. Тому заздалегідь 
ознайомтеся з положеннями щодо перевезення вашого 
транспортного підприємства. Якщо ви бажаєте перевозити 
велосипед в межах території транспортного об'єднання, 
загалом вам потрібен квиток FahrradTicket, який дійсний 
протягом 24  годин. В деяких видах квитків включено 
перевезення велосипеда. На сторінках 14  - 15 ви знайдете 
інформацію стосовно того, чи можете ви перевозити 
велосипед безкоштовно, чи потрібен квиток FahrradTi-
cket. Для одноденної поїздки за межі території дії тарифів 
транспортного об'єднання квиток FahrradTagesTicket NRW 
може використовуватися в комбінації з квитками, що 
сплачуються готівкою, та квитками з обмеженим за часом 
терміном дії VRR, а також з будь-яким іншим квитком за 
тарифом NRW.

KombiTicket
Квиток KombiTicket поєднує в собі вхідний квиток на захід 
та квиток для проїзду в громадському транспорті в межах 
VRR. Якщо ви відвідуєте, наприклад, ярмарки, концерти, 
спортивні заходи, парки розваг тощо, то в деяких випадках 
ваш вхідний квиток одночасно є вашим квитком на автобус 
та потяг.

Якщо це дійсно так, це можна помітити одразу, оскільки на 
відповідних квитках є письмова відмітка стосовно того, чи 
діють вони як KombiTicket.

Квитки дійсні в день проведення заходу та дають право 
на проїзд до місця проведення заходу та назад. Придбати 
KombiTicket можна у відповідних організаторів, пунктах 
попереднього продажу та усіх пунктах продажу з логотипом 
KombiTicket.
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5:00 до 20:00 до

30,-
20:00 до 5:00 до

60,-

Гарантія щодо мобільності
Ми хотіли би завжди швидко доставляти вас до місця 
призначення. Якщо нам це не вдається, наприклад, 
через пробки, неправильно припарковані автомобілі або 
несправності транспортних засобів та робочого обладнання, 
ви можете розраховувати на так звану гарантію щодо 
мобільності. Вона поширюється на усі квитки за тарифом 
VRR та NRW.

Це стосується випадків, коли міський транспорт, яким ви 
хочете скористатися, скасований або відправляється від 
зупинки щонайменше на 20 хвилин пізніше, ніж зазначено 
у розкладі. Пересадка на інший альтернативний вид 
транспорту має відбутися протягом 60  хвилин. Якщо ви 
натомість подорожуєте поїздом IC/EC або ICE, або на таксі, 
або транспортом з можливістю спільного користування 
(наприклад, служби Car-, Bike-, e-Tretroller-Sharing, послуги 
перевезень на вимогу), ми відшкодуємо вам частину 
додаткових витрат.

Як власник квитка Ticket2000 або BärenTicket за весь день ви 
отримаєте відшкодування до 60,00 євро. Як власник одного 
з інших видів квитків ви отримаєте відшкодування за період з 
5:00 до 20:00 до 30,00 євро, з 20:00 до 5:00  -- до 60,00 євро.

Для цього вам потрібно лише подати заяву до транспортного 
підприємства протягом 14  календарних днів з моменту 
запізнення. Відповідний формуляр можна отримати в центрі 
обслуговування клієнтів або завантажити на сайті www.vrr.de.

Видавець: Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR, 
Augustastraße 1, 45879 Gelsenkirchen
Список ілюстрацій: Титульна сторінка ©peopleimages.com – stock.adobe.com
Ми не гарантуємо точності усіх даних.



Станом на: січень 2023 р.

Залишилися запитання? 
Ми з радістю вам допоможемо:

Schlaue Nummer 0 800 6/50 40 30
(безоплатно для всіх операторів мобільного зв‘язку 
Німеччини) Гаряча лінія «Schlaue Nummer» доступна 
цілодобово.

Довідки про розклад руху онлайн  
www.vrr.de

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
Augustastraße 1 
45879 Gelsenkirchen

Транспортне об‘єднання Рейн-Рур бажає 
вам щасливої дороги!

Мобільний сервіс із довідками 
про розклад руху та придбанням 
квитків за допомогою нового 
застосунку VRR


