STADT ETTLINGEN
Ordnungs- und Sozialamt
Schillerstraße 7-9
76275 Ettlingen

Kostenloser Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für
ukrainische Geflüchtete endet am 31. Mai 2022 | Free local public
transport (ÖPNV) for Ukrainian refugees ends on May 31, 2022 |
Безкоштовний громадський транспорт (ÖPNV) для
українських біженців добігає кінця31 травня 2022 року
01.06.22

Kostenlos | Free | Безкоштовно

9€-Ticket/ticket/ квиток
9€-Ticket/ticket/ квиток
Für 9 Euro fahren Sie einen Monat lang im
Juni, Juli oder August im Nahverkehr durch
ganz Deutschland. Der Verkauf bei der
Deutschen Bahn startete am 23. Mai 2022, Sie
können ab 1. Juni 2022 fahren!
For 9 euros you can travel throughout
Germany for a month in June, July or August.
Sales at Deutsche Bahn started on May 23,
2022, you can drive from June 1, 2022!
За 9 євро ви можете подорожувати
Німеччиною протягом місяця в червні,
липні або серпні. Продажі на Deutsche Bahn
стартували 23 травня 2022 року, їздити
можна з 1 червня 2022 року!
▪

Bitte beachten Sie bei der Buchung: Möchten Sie das 9-Euro-Ticket für
weitere Personen erwerben, so führen Sie den Buchungsvorgang je
Person erneut durch.
Please note when booking: If you would like to purchase the 9-euro
ticket for additional people, carry out the booking process again for
each person.
Будь ласка, зверніть увагу під час бронювання: якщо ви хочете
придбати квиток вартістю 9 євро для додаткових осіб, завершіть
процес бронювання для кожної особи ще раз.

▪

▪

Deutschlandweit: In allen Verkehrsmitteln
des ÖPNV (wie RB, RE, U-Bahn, S-Bahn,
Bus, Tram)
Throughout Germany: In all means of
public transport (such as RB, RE, U-Bahn,
S-Bahn, bus, tram)
По всій Німеччині: у всіх видах
громадського транспорту (наприклад,
RB, RE, U-Bahn, S-Bahn, автобус,
трамвай)

Kinder unter 6 Jahren reisen kostenfrei. Sie benötigen keine
Fahrkarte. 6-14-Jährige benötigen eine eigene Fahrkarte bzw. ein
eigenes 9-Euro-Ticket, sie können nicht kostenfrei mitgenommen
werden
Діти до 6 років подорожують безкоштовно. Вам не потрібен
квиток. Дітям віком 6-14 років потрібен власний квиток або
власний квиток вартістю 9 євро, їх не можна взяти з собою
безкоштовно
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