
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O 9-EURO-TICKET 

#BesserWeiter – lepiej i dalej dzięki 9-Euro-Ticket 
Na miesiące letnie – czerwiec, lipiec i sierpień 2022 roku – dostępny jest teraz bilet 9-Euro-Ticket. Podróż autobusem i 
pociągiem w ramach lokalnego transportu publicznego będzie wtedy kosztować tylko 9 euro miesięcznie – dla każdego, 
w całych Niemczech. Tak tanio nigdy wcześniej nie było!

Tak można otrzymać 9-Euro-Ticket
Z biletem 9-Euro-Ticket każdy może jeździć lepiej i dalej – #BesserWeiter. Można korzystać z biletu w ramach 
istniejącego abonamentu biletowego lub po prostu kupić go na każdy miesiąc bez abonamentu. 

Jeśli ktoś ma już abonament na bilet, ...
... jego abonament na trzy miesiące czerwiec, lipiec i sierpień zostanie automatycznie zmieniony. Posiadacz otrzymuje 
bonus lojalnościowy od swojej firmy lub organizacji transportowej, zapłaci tylko 9 euro w każdym z tych trzech miesięcy i 
może podróżować w 2. klasie autobusem i pociągiem po całych Niemczech. Dotyczy to również biletów semestralnych i 
socjalnych.

Firma transportowa lub partner abonamentowy poinformuje o zmianie i sposobie rozliczenia – np. obniżenie polecenia 
zapłaty, uznanie na koncie, zwrot lub przedłużenie ważności. 

WAŻNE INFORMACJE: Dodatkowe usługi, takie jak możliwość przeniesienia biletu abonamentowego, korzystanie z  
1. klasy lub bezpłatny przewóz dodatkowych osób albo rowerów nie obowiązują na terenie całych Niemiec, tylko nadal w 
umownym obszarze taryfowym posiadanego abonamentu. 

Aby korzystać z 9-Euro-Ticket bez abonamentu, ...
... można bardzo łatwo wykupić tę ofertę próbną w firmie transportowej w Niemczech lub w aplikacji dostępnej w skle-
pach z aplikacjami i na ticket.besserweiter.de. Bilet bez umowy jest wydawany jednorazowo na okres jednego miesiąca 
– czerwca, lipca lub sierpnia 2022 r.

WAŻNE INFORMACJE: 9-Euro-Ticket obowiązuje tylko w miesiącu, na który został kupiony, niezależnie od daty. Jeśli 
np. zostanie kupiony np. 20 czerwca 2022, jest ważny do 30 czerwca 2022. Na lipiec i sierpień potrzebny jest kolejny 
9-Euro-Ticket.

Niezbędne informacje o 9-Euro-Ticket
9-Euro-Ticket jest to jednorazowa oferta specjalna na lokalny transport publiczny w Niemczech, dostępna tylko na 
czerwiec, lipiec i sierpień 2022 roku. Obowiązuje na terenie całego kraju w lokalnych środkach transportu publicznego: 
autobusach, tramwajach, pociągach miejskich i metrze, częściowo także na promach, a także w komunikacji regionalnej 
w szybkiej kolei (S-Bahn), pociągach regionalnych (RB) i regionalnych pociągach ekspresowych (RE) w 2. klasie.

WAŻNE DLA PLANOWANIA PODRÓŻY: Należy pamiętać, że w transporcie publicznym latem może panować większy 
ruch niż zwykle, zwłaszcza na popularnych trasach turystycznych. Ponadto przejazdy dalekobieżne firmy DB (IC, EC, ICE) 
lub prywatnych operatorów, takich jak Thalys, FlixTrain itp., z 9-Euro-Ticket nie są możliwe. Tutaj potrzebny jest osobny 
bilet. Informacje i wskazówki dotyczące planowania podróży można znaleźć w aplikacjach i na stronach internetowych 
firm transportowych w Niemczech. 

Z tych środków transportu można korzystać

Te środki transportu nie są objęte  
systemem 9-Euro-Ticket

Autobus Tramwaj PromU-Bahn (Metro)

RE/RB
(ekspresowa kolej regionalna/kolej regionalna) 

IC/EC  
(Intercity-/EuroCity-Express)

ICE

Prywatni operatorzy
S-Bahn
(szybka kolej miejska)
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