
ماین ـ تیکت )بلیت اجتماعی(
بلیت اتوبوس و قطار 

چه کسی اجازه دارد از این بلیت 
استفاده کند؟

* دارنده بلیت 

* به همراه داشتن کودکان

دوشنبه تا جمعه از ساعت ۷ بعد از 
ظهر

شنبه و یکشنبه در تمام طول روز و 
شب

تا سه کودک زیر ۱۵ سال می 
توانند به صورت رایگان دارنده 

بلیت را همراهی کنند.
* همچنین  در روزهای ۲۴ و 

۳۱ دسامبر

در این محدوده می توانید با ماین ـ تیکت تردد کنید.

شما می توانید با این بلیت در تمام محدوده سبز رنگ زیر تردد کنید.
اگر مایلید به شهرهایی که در قسمت سفید رنگ هستند سفر کنید، بایستی برای هر 
نفر یک بلیت تکمیلی خریداری کنید. شما می توانید بلیت مورد نظر را در مراکز 

خدماتی و یا از دستگاه های فروش بلیت تهیه نمایید. 

ماین ـ تیکت بلیتی برای اتوبوس و قطار است.

قیمت ماین ـ تیکت ماهیانه ۳39,35 یورو می باشد.

فقط برای کالس )درجه( دوم.

z. B. für die Stadt Mönchengladbach

z. B. für den Kreis Viersen



توجه! موارد زیر را همیشه به همراه داشته باشید!

ماینـ  تیکت از قسمت های زیر تشکیل شده است:

جلد پالستیکی                                                                 مجوز استفاده

ژتون خرید

)در مرکز خدماتی و یا از دستگاه خرید بلیت تهیه نمایید(

موارد زیر را در اداره تأمین اجتماعی تهیه کنید:

توجه:
عدد شش رقمی مجوز استفاده را خودتان بر روی ژتون بنویسید. فقط در 

این صورت ژتون معتبر است.

ژتون مورد نیاز خود را می توانید در مکان های زیر تهیه نمایید:

کارت شناسایی عکس دار

ژتون مربوطه را بایستی هر ماه مجددا 
خریداری کنید.

خرید بلیت در ایستگاه های تراموا و مترو ممکن نیست.

آیا هنوز سئوالی دارید؟ اطالعات بیشتر مربوط به ماین ـ تیکت، ژتون و کارت الکترونیکی را در مرکز خدماتی 
)Busbahnhof Bottrop( درست در محل ایستگاه اتوبوس  Berliner Platz 12 در )KundenCenter der Vestischen(

ژتون را تا کرده و آن را در سمت راست جلد پالستیکی )مثل تصویر( 
وارد کنید.
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KundenCenter Europaplatz Mönchengladbach
Europaplatz 2
41061 Mönchengladbach

KundenCenter Stadthaus Viersen
Rathausmarkt 1
41747 Viersen

KundenCenter Marienplatz Rheydt
Stresemannstraße 2
41236 Mönchnegladbach

Haben Sie noch Fragen? Informationen zu meinTicket, Wertmarken und Chipkarten erhalten Sie im KundenCenter der NEW.


