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meinTicket (bilet socjalny)
Bilet autobusowy i kolejowy

7660
Rhede

Bilet meinTicket składa się z:
meinTicket jest biletem miesięcznym na autobus i pociąg
meinTicket kosztuje 37,80 € na miesiąc

Kto może korzystać z biletu?
Właściciel biletu
Możliwość
wspólnego
podróżowania z dziećmi:

+

od poniedziałku do piątku
od godz. 19:00 w soboty i
niedziele* w godz. 00.00 – 24:00
Bilet umożliwia zabranie
za darmo maksymalnie
trójki dzieci w wieku
poniżej 15 lat
*oraz 24.12. i 31.12.

Stand: 01.10.2017

Bilet meinTicket jest ważny w granicach obszaru zaznaczonego
na zielono.
Jeśli celem podróży są miasta leżące w obrębie białego obszaru, wówczas konieczne jest dokupienie dla każdej osoby
dodatkowego biletu (Zusatz-Ticket) za przejazd.
Bilet dodatkowy „ZusatzTicket“ jest do nabycia w SWK
ServiceCentres oraz w punktach sprzedaży podanych niżej.

Bilet meinTicket składa się z:
Można otrzymać w urzędzie ds. opieki społecznej (Sozialamt)
etui

identyﬁkator

UWAGA! Należy zawsze mieć przy sobie w czasie podróży!
Można nabyć w centrum informacyjnym KundenCenter/automacie biletowym

dowód tożsamości ze zdjęciem

Znaczek

Uwaga!
Złożyć znaczek opłaty za bilet i włożyć do prawej kieszonki etui
(w sposób pokazany na rysunku). Gotowe!

Aby bilet był ważny, na znaczku opłaty należy wpisać
własnoręcznie sześciocyfrowy numer identyﬁkatora.

Znaczek opłaty, który jest konieczny do korzystania z biletu, można nabyć w następujących punktach sprzedaży:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SWK ServiceCenter HansaHaus, Am Hauptbahnhof, 47798 Krefeld
SWK ServiceCenter, Hochstr. 126, 47798 Krefeld
Sonja Franken, Ostwall 155a, 47798 Krefeld
Svetla Schneider, Ostwall 166-168, 47798 Krefeld
Ursula Bongartz, Hülser Str. 172 (Moritzplatz), 47803 Krefeld
Fuchs und Krause, Kölner Str. 550, 47807 Krefeld
Dietmar Stolz, Am Röttgen 2, 47829 Krefeld
Volker Skora, Kurfürstenstr. 30 (im EDEKA-Markt), 47829 Krefeld
Wilfried Lünger, Krefelder Str. 10, 47839 Krefeld

Mają Państwo dalsze pytania dotyczące biletu meinTicket, znaczków opłaty lub
identyﬁkatora? Czekamy na Państwa w naszych ServiceCentres.

•
•
•
•
•

Pantazis Zissis, Hochstr. 50, 41334 Nettetal
Volker Budinger, Kehrstr. 41, 41334 Nettetal
Alfred Erren, Markt 7, 47877 Willich
Hüseyin Irgat, Am Hauptbahnhof 5 (im Bahnhof), 47906 Kempen
Jens Schwirtz, Hochstr. 3a, 47918 Tönisvorst

Znaczek opłaty meinTicket musi być zakupiony miesięcznie.

