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Огляд тарифів

Єдиний тариф діє на всі автобусні лінії в Кемптені та околицях північний

район Вартість проїзду розраховується на основі кількості проїжджених зон

включаючи тарифну зону Зона в якій розпочато подорож вважається

першою зоною Додаткова зона застосовується для кожного перетину

кордону зони

Тариф Зона поширюється на подорожі в межах зони але не в базовій зоні

Місто Кемптен тарифна зона НУЛЬ

У межах тарифної зони приблизно місто Кемптен ви можете

скористатися всіма маршрутами один або кілька разів залежно від

типу квитка

Для одноразових квитків зона тарифу ділиться на дві зони

кільцевий тариф

Територія кільцевого тарифу простягається від центру міста приблизно

до кільцевих доріг Хойсрінг Аденауеррінг і Шумахеррінг включаючи

головний залізничний вокзал див малюнок на внутрішній обкладинці

Кільцевий тариф у місті Кемптен діє для поїздок які починаються та

закінчуються в зоні кільцевого тарифу

районний тариф

Територія на яку поширюється районний тариф приблизно

простягається від кільцевих доріг до кордону НУЛЬової тарифної зони див

малюнок на внутрішній обкладинці

Районний тариф дійсний для поїздок які починаються та закінчуються в

районній тарифній зоні



 

Термін дії єдиний квиток дійсний для однієї поїздки з пункту А в пункт Б

Якщо вам доведеться пересідати на цій подорожі це можливо

Однак слід завжди сісти на наступний можливий автобус Покажіть квиток ще

раз

Одноразові квитки можна придбати у водія автобуса

Будь ласка підготуйте правильний тариф монети банкноти низького

номіналу

Будь ласка носіть квиток з собою протягом усієї подорожі

Діти віком від до років отримують одноразовий квиток зі знижкою за

умови пред явлення документа що підтверджує вік

Діти до років перевозяться безкоштовно під наглядом супроводжуючої

особи

Діти віком до років можуть бути виключені з перевезення якщо їх на

всій подорожі не супроводжують особи віком не менше років

Квиток на поїздок дійсний протягом трьох місяців



Якщо початкова або кінцева зупинка знаходиться в НУЛЬовій зоні це дає вам

право
Одноденний квиток у день вирішення проблеми для однієї особи щоб

скористатися будь яким маршрутом автобуса в межах зони

За межами зони денний квиток дійсний лише на визначеному маршруті

Денний квиток дійсний в день покупки на будь яку кількість поїздок у

вибраній зоні дії

Можлива перерва в дорозі

Денний квиток можна передати



Якщо початкова або кінцева зупинка знаходиться в НУЛЬовій зоні сімейний

квиток дає право одному або двом дорослим з будь якою кількістю власних

дітей віком до років включно користуватися будь якою лінією у

НУЛЬовій зоні в день покупка

За межами зони сімейний квиток дійсний лише на визначеному

маршруті

Сімейний квиток дійсний в день покупки на будь яку кількість поїздок у

вибраному регіоні дії

Можлива перерва в дорозі

Сімейний квиток можна передати



 

Якщо початкова або кінцева зупинка знаходиться в зоні тижневий

квиток дає вам право користуватися всіма маршрутами у зоні

За межами зони тижневий квиток дійсний лише на визначеному

маршруті

Тижневий квиток завжди дійсний з понеділка до неділі включно

Тижневий квиток необхідно оплатити наперед готівкою

Тижневий квиток видається як підтверджена чіп карта так і у вигляді

паперового квитка

Комісія за видачу та чіп картку становить євро

Тижневий квиток не підлягає передачі





 

Якщо початкова або кінцева зупинка знаходиться в НУЛЬовій зоні місячний

квиток дає вам право використовувати всі маршрути у НУЛЬовій зоні

За межами зони місячний квиток дійсний лише на визначеному

маршруті

Місячний квиток діє з першого по останній день місяця

Місячний квиток необхідно оплатити наперед готівкою

Якщо у вас є місячний квиток ви можете скористатися знижками на поїздки на

колективному таксі

Комісія за видачу та чіп картку становить євро

Місячний квиток не підлягає передачі



Якщо початкова та кінцева зупинки знаходяться в місті

Кемптен зазвичай застосовується ціна НУЛЬОВА зона

Після подачі заявки район Оберальгой або місто Кемптен надасть підтримку

особам шкільного віку в класах денної форми навчання які проживають в

районі Оберальгой або в місті Кемптен для яких немає безкоштовного

транспорту до школи

Положення № визначає яке навчання дає вам

право отримати студентський квиток

Підтримка здійснюється у формі щомісячної додаткової плати на додаток до

діючого місячного тарифу на квитки для школярів і студентів

З міркувань спрощення субсидія призначена пільговиків виплачується

транспортній компанії

Транспортні компанії розраховують суму зменшену на субсидію

Спосіб оплати щомісяця вартість місячного квитка для учнів та студентів

зменшена на субсидію

Комісія за видачу та чіп картку становить євро

Студентський квиток не можна придбати на серпень

Студентський квиток не підлягає передачі

Якщо у вас є студентський квиток ви можете скористатися знижками на

поїздки на колективному таксі

Повні умови див у формі заявки



Якщо початкова та кінцева зупинки знаходяться в місті

Кемптен зазвичай застосовується ціна НУЛЬОВА зона

Картку можуть придбати жителі міста Кемптен та району Оберальгой

Якщо початкова або кінцева зупинка знаходиться в НУЛЬовій зоні

дає вам право використовувати всі маршрути у НУЛЬовій зоні

За межами зони дійсна лише на визначеному маршруті

Спосіб оплати щомісяця прямим дебетом

Для поїздок у суботу неділю та святкові дні один дорослий супроводжуючий

та власні діти віком до років подорожують безкоштовно

Якщо у вас є абонементна картка ви можете скористатися знижками на

поїздки на колективному таксі

дійсна щонайменше місяців поспіль Початок першого числа

місяця Договір може бути розірвано в кінці календарного кварталу з

попередженням за тижнів

Комісія за видачу та чіп картку становить євро

не підлягає передачі

Повні умови див у формі заявки

Можливе спеціальне припинення при переїзді



 

Замовляйте поїздку не пізніше ніж за хвилин до відправлення в штаб

квартирі за номером або в клієнтському центрі в

безкоштовно за номером

Під час реєстрації вкажіть своє ім я бажаний час відправлення кількість

людей які вас супроводжують а також зупинки початку та призначення

Власники абонементу місячного квитка та молоді люди до років

отримують пільговий тариф АСТ

можна безкоштовно використовувати з посвідченням особи з

обмеженими можливостями з дійсним жетоном

Перший курс о за містом безкоштовний для власників підписки



Квиток Баварії

Квитки на Баварію

продаються в клієнтському

центрі та в автобусах

та

і

визнаються в

зоні обслуговування

крім рядка

Власники

отримують відсоткову

знижку на лінії та

лінії

Власники картки

безкоштовно подорожують

по лініях

Для пасажирів до та з

Лаубена зона

обслуговування

розпізнається від та до

головного вокзалу Це

звільнення поширюється лише

на муніципалітет Лаубен

Люди з обмеженими

можливостями

Пасажири з пропуском із

важкими вадами та дійсним

жетоном перевозяться

безкоштовно



Супроводжуюча особа також

перевозиться безкоштовно

якщо вона супроводжує

пасажира протягом усієї

подорожі а також внесена

літера В у картку інваліда

пасажира

Ідентифікаційна картка з

важкими вадами та жетон

повинні бути показані водієві

автобуса на початку подорожі

без запиту

Крім того уповноважені

особи з ідентифікаційною

карткою чіп карткою можуть

самостійно зареєструвати

кожну поїздку в валідаторі Ця

чіп карта доступна після

пред явлення посвідчення

особи з обмеженими

можливостями та дійсного

жетону

Велосипеди роликові ковзани

самокати

Велосипеди виключені з

транспорту

Пасажири на роликових

ковзанах також виключені з

перевезення

Самокати можна брати тільки

в складеному вигляді

Підвищена вартість проїзду

Якщо ви подорожуєте без

дійсного квитка з вас може

бути стягнуто збільшений тариф

до євро

Якщо чіп картки не

зареєстровані може

стягуватися збільшений



транспортний збір у розмірі

євро

інші збори

Письмове підтвердження

тарифу євро

Перший випуск чіп картки

євро Плата за

з початковою оцінкою не

менше євро не

стягується

Заміна чип карти

пошкодження втрата

євро

Видалення бруду з

транспортних засобів

автобусних зупинок або

будівель компанії

спричиненого недбалістю чи

навмисними порушеннями

стягується за годинну ставку

євро

Крім того діють тарифні та

транспортні умови автобусних

компаній
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