
НАЙВАЖЛИВІША ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВИТОК 9-EURO-TICKET 

#BesserWeiter представляє квиток 9-Euro-Ticket
Для червня, липня та серпня 2022 року тепер є квитки 9-Euro-Ticket. Проїзд у міському і приміському громадському 
транспорті (автобус, залізниця) коштуватиме всього лише 9 євро на місяць — для всіх, на всій території Німеччини. 
Вигідно як ніколи!

Як отримати квиток 9-Euro-Ticket?
#BesserWeiter представляє квиток 9-Euro-Ticket. Ти можеш використовувати цей квиток, маючи проїзний абонемент або, 
якщо нема абонемента, купувати його кожен місяць. 

Якщо ти маєш абонемент, …
… його буде автоматично переоформлено для цих трьох місяців: червень, липень і серпень. Ти отримаєш бонус за 
лояльність від транспортної компанії або транспортного об‘єднання й кожного з трьох місяців оплачуватимеш лише 9 
євро за поїздки автобусом і залізницею у вагонах другого класу по всій Німеччині. Це також стосується семестрових і 
соціальних проїзних квитків.

Транспортна компанія або партнерська компанія, що надала абонемент, проінформує тебе щодо переоформлення і 
способів взаємозаліку — наприклад, стягнення меншої суми з банківського рахунку, нарахування кредиту, відшкодування 
або збільшення строку дії. 

ВАЖЛИВО ЗНАТИ: додаткові послуги, як-от можливість передавання абонементного квитка іншим особам, 
користування першим класом або безплатний проїзд супровідників чи безплатне перевезення велосипедів, діють не по 
всій Німеччині, а лише в тарифній зоні твого абонемента. 

Якщо бажаєш користуватися квитком 9-Euro-Ticket без абонемента, …
… можеш купити його в транспортної компанії в Німеччині або через додаток у магазині додатків чи на сайті ticket.besser-
weiter.de. Ти отримаєш квиток без договірних зобов’язань на один місяць — червень, липень або серпень 2022 року.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ: 9-Euro-Ticket чинний лише того місяця, у якому ти його купував, незалежно від дати. Якщо ти 
купив цей квиток, наприклад, 20 червня 2022 року, він діятиме до 30 червня 2022 року. Для липня й серпня треба купляти 
окремий 9-Euro-Ticket.

Ще дещо важливе про 9-Euro-Ticket
9-Euro-Ticket — це одноразова спеціальна пропозиція для користування міським і приміським громадським транспортом 
у Німеччині. Вона діятиме лише в червні, липні та серпні 2022 року по всій Німеччині в громадському транспорті, як-от 
маршрутні автобуси, трамваї, міські електрички, метро, частково на поромах, а також для регіонального сполучення в 
міських електричках, регіональних поїздах (RB) і регіональних експресах (RE) у вагонах другого класу.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ПОДОРОЖІ: Зверніть увагу, що влітку заповненість 
громадського транспорту на популярних туристичних маршрутах може бути більшою, ніж зазвичай. Окрім цього, дія 
квитка 9-Euro-Ticket не поширюється на міжміське залізничне сполучення DB (IC, EC, ICE) або приватних перевізників, 
як-от Thalys, FlixTrain тощо. Для цього тобі потрібен інший квиток. Інформацію та поради щодо планування подорожі 
можна знайти в додатках і на сайтах транспортних компаній у Німеччині. 

Ти можеш користуватися такими видами транспорту

На ці види транспорту дія  
9-Euro-Ticket не поширюється

Автобус ТрамвайU-Bahn (Метро)

RE/RB (регіональний експрес/ 
регіональний потяг) 

IC/EC (міжрегіональний  
експрес/міжнародний потяг)

ICE

Приватні перевізники

S-Bahn
(міська електричка)

Пором

Станом на: 10 травня 2022 р.


