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Änderung ÖPNV Nutzung zum 01.05.2022        

Landkreis Oberallgäu/Stadt Kempten 

 

Sehr geehrte ukrainische Kundinnen und Kunden, 

 

wir, der mona Verkehrsverbund begrüßen Sie herzlich hier im Allgäu und 

hoffen Sie fühlen sich wohl bei uns. Inzwischen laufen auch die örtlichen 

Abwicklungen sehr routiniert ab und der Bezug von Sozialleistungen erfolgt 

nach kürzester Zeit. Um dem Gleichheitsgrundsatz gegenüber anderen 

Fahrgästen gerecht zu werden sehen wir es daher als nicht mehr notwendig 

an, hier für ukrainische Geflüchtete eine kostenfreie Sonderform der ÖPNV-

Nutzung zu gewähren.  

Somit laufen die bisher ausgestellten Sonderfahrscheine im Landkreis 

Oberallgäu und in der Stadt Kempten zum 01.05.2022 aus und werden 

auch nicht mehr verlängert. Auch die Nutzung des ukrainischen Reisepasses 

als Fahrscheinersatz entfällt ab diesem Datum.  (im Landkreis Ostallgäu und der 

Stadt Kaufbeuren kann es zu abweichenden Regelungen kommen. Bitte informieren Sie sich 

entsprechend)                      

Wir bitten Sie daher künftig vor Fahrtbeginn einen gültigen Fahrschein zu 

erwerben. Gerne können Sie auch auf unser umfangreiches 

Zeitkartensortiment zurückgreifen. 

Gerade ist z.B. die AboCard bei Vielfahrern eine preiswerte Alternative. 

Wenden Sie sich bitte bezüglich den vielen Zeitkartenmöglichkeiten an Ihren 

zuständigen Verkehrsunternehmer oder an das entsprechende 

Kundencenter in Ihrer Region. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter 

www.mona-allgaeu.de  

Analog gilt dies natürlich auch im Bereich der Schülerbeförderung und wir 

bitten Sie künftig darauf zu achten, dass Ihre Kinder ab 6 Jahren ebenfalls 

bei der Nutzung des ÖPNV im Besitz eines gültigen Fahrscheines sind.  

 

Vielen Dank 

 

Ihre mona GmbH 

 

 

 

http://www.mona-allgaeu.de/
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Зміна використання громадського транспорту з 1 травня 

2022 року 

Район Оберальгой/Місто Кемптен 

 

Шановні українські клієнти! 

 

ми, mona Verkehrsverbund, вітаємо вас тут, у Allgäu, і сподіваємось, що 

вам буде комфортно з нами. Водночас місцеві процеси також є дуже 

рутинними, і отримання соціальних виплат відбувається через дуже 

короткий час. Тому, щоб віддати належне принципу рівності по 

відношенню до інших пасажирів, ми більше не вважаємо за потрібне 

надавати українським біженцям безкоштовний спеціальний вид 

користування громадським транспортом. Тому спеціальні квитки, які 

раніше були видані в районі Оберальгой і в місті Кемптен, закінчуються 

1 травня 2022 року і більше не будуть продовжуватися. Використання 

українського паспорта як замінника квитка також більше не 

застосовуватиметься з цієї дати. (У районі Остальгой та в місті 

Кауфбойрен можуть застосовуватися інші правила. Будь ласка, 

повідомте себе про це) 

Тому ми просимо вас придбати дійсний квиток перед початком 

подорожі. Ви також можете скористатися нашим широким 

асортиментом абонементів. 

Наприклад, AboCard є дешевою альтернативою для постійних водіїв. 

Будь ласка, зв’яжіться з відповідальною транспортною компанією або 

відповідним центром обслуговування клієнтів у вашому регіоні щодо 

багатьох варіантів абонементів. Ви можете знайти більше інформації 

про це на www.mona-allgaeu.de 

Звичайно, це стосується і шкільного транспорту, і ми просимо вас 

подбати про те, щоб ваші діти від 6 років також мали дійсний квиток під 

час користування громадським транспортом. 

 

Дуже дякую 

 

Ihre mona GmbH 


