
9-EURO-TICKET İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER 

9-Euro-Ticket ile #BesserWeiter 
Bu yaz Haziran, Temmuz ve Ağustos 2022 ayları için artık 9-Euro-Ticket var. Toplu taşıma kapsamındaki otobüs ve de-
miryolu yolculuklarının bedeli Almanya’nın her yerinde ve herkes için aylık yalnızca 9 Euro olacak. Bu kadar uygunu hiç 
görülmedi!

9-Euro-Ticket nasıl alınabilir?
9-Euro-Ticket ile herkes için #BesserWeiter. Bu bileti mevcut abonmanınızla veya abonmanınız olmasa bile aylık olarak 
satın alabilirsiniz. 

Zaten bir abonmanınız varsa ...
... Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için otomatik olarak dönüşüm uygulanacak. Ulaşım kuruluşundan bir bonus verile-
cek, bu üç aydan her biri için yalnızca 9 Euro ödeyeceksiniz ve Almanya’nın her yerinde otobüs ve demiryolu ile 2. sınıfta 
yolculuk edebileceksiniz. Bu, dönemlik ve sosyal abonmanlar için de geçerli olacak.

Ulaşım kuruluşu veya abonman sağlayan iş ortağı dönüşümün veya ücret ayarlamasının nasıl yapılacağı hakkında size 
bilgi verecek. Bunun için ya banka talimatında indirim yapılacak, iade çeki verilecek, para iadesi yapılacak ya da geçerlilik 
süresi uzatılacak. 

BİLMEKTE YARAR VAR: Abonmanınızın devredilmesi, 1. sınıfın kullanılması veya beraberinde başka kişiyle veya bisikletle 
yolculuk etmek Almanya’nın her yerinde mümkün olmayacak, ancak bu haklar abonman sözleşmenizde belirtilen bölgede 
geçerli olmaya devam edecek. 

9-Euro-Ticket biletini abonmansız kullanmak istiyorsanız ...
... bu deneme teklifini Almanya’nın herhangi bir yerindeki ulaşım kuruluşundan veya mobil uygulama platformlarında ve 
ticket.besserweiter.de sitesinde sunulan mobil uygulamadan kolayca satın alabilirsiniz. Biletinizi herhangi bir sözleşme 
taahhüdü olmaksızın Haziran, Temmuz veya Ağustos 2022 aylarından herhangi birisi için alabileceksiniz.

BİLMEKTE YARAR VAR: 9-Euro-Ticket yalnızca satın aldığınız ay için, satın alma gününden bağımsız olarak geçerli 
olacaktır. Örneğin biletinizi 20 Haziran 2022 tarihinde satın aldıysanız 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli olacaktır. 
Temmuz ve Ağustos ayları için yine bir 9-Euro-Ticket almak zorunda kalacaksınız.

9-Euro-Ticket hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler
9-Euro-Ticket, Almanya’daki toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere Haziran, Temmuz ve Ağustos 2022 ayları için  
sunulan bir sefere mahsus bir kampanya kapsamında edinilebilir. Bu bilet Almanya’nın tamamında toplu taşıma araçlarında, 
belediye otobüslerinde, tramvaylarda ve metrolarda, bölgesel tren hatlarında (RB) ve bölgesel ekspres trenlerde (RE) 2. 
sınıfta yolculuk için geçerlidir.

YOLCULUK PLANLAMASI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER: Toplu taşıma araçlarının özellikle yaz aylarında çok tercih edi-
len gezi hatlarında her zamankinden daha yoğun olabileceğini lütfen unutmayın. Ayrıca DB (IC, EC, ICE) çatısı altındaki 
uzun mesafe yolculukları veya Thalys, FlixTrain ve benzeri özel hizmet sağlayıcılar 9-Euro-Ticket kampanyası kapsamında 
değildir. Bunlar için ayrıca bilet almanız gerekecektir. Yolculuğunuzu planlamak için gerekli bilgi ve önerileri mobil  
uygulamalarda ve Almanya’daki ulaşım kuruluşlarının internet sitelerinde bulabilirsiniz. 

Aşağıdaki ulaşım araçlarını kullanabilirsiniz

Aşağıdaki ulaşım araçları  
9-Euro-Ticket kapsamında değildir

Otobüs TramvayU-Bahn (Metro)

RE/RB
(bölgesel ekspres/bölgesel tren hatları)

IC/EC  
(Intercity-/EuroCity-Express)

ICE

Özel hizmet sağlayıcılar

S-Bahn
(banliyö hatları)

Feribot

Son güncelleme tarihi: 10 Mayıs 2022


