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Unterwegs in Westfalen-Süd /

Ticket-Kauf /
Kaufen Sie immer ein Ticket bevor Sie einsteigen! /

Weitere Informationen / 
 01806 504030 (0,20 Euro/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 Euro/Anruf)
 01806 504030
www.vgws.de, www.zws-online.de
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Die Verkehrsgemeinschaft Westfalen-Süd (VGWS) organisiert mit umweltfreundlichen
Bussen und Bahnen den öffentlichen Nahverkehr in Westfalen-Süd. Der Gesamtbereich
des VGWS-Gebietes umfasst die Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe sowie auch  
angrenzende Gebiete, für die separate tarifliche Regelungen zu beachten sind.

سازمان حمل و نقل عمومی وستفالن_زود )VGWS( با اتوبوس ها و قطارهای مناسب محیط زیست، حمل 

و نقل عمومی را در وستفالن_زود تنظیم و مدیریت می کند. منطقه تحت پوشش VGWS شامل محدوده 

زیگن_ ویتگنشتاین، اولپه و همچنین مناطق مرزی ایالت، که برای تردد در آنها نرخ های خاصی را بایستی 

در نظر داشت، می باشد.

Mit den Tickets der VGWS können Sie die Busse
und Bahnen von allen Verkehrsunternehmen in
diesem Gebiet nutzen. 

Für eine Fahrt vom Startort bis zum Zielort
benötigen Sie immer ein Ticket pro Person oder
ein Ticket für 5 Personen der VGWS. Kinder unter
6 Jahren fahren im Gebiet der VGWS kostenfrei.

Wichtig:
Tickets mit dem Aufdruck „NUR GÜLTIG MIT
ENTWERTERAUFDRUCK“ müssen vor Fahrtantritt
entwertet werden. Bitte stempeln Sie Ihr Ticket
wie abgebildet ab, indem Sie es in den Entwerter
einschieben. Es ertönt ein Signal, sobald
es abgestempelt wurde. Ohne gültiges Ticket gilt
die Fahrt als nicht bezahlt und bei einer Kontrolle
müssen Sie mit einer zusätzlichen Strafzahlung
von mindestens 60 € rechnen.

In unseren Service- und Verkaufsstellen helfen wir
Ihnen persönlich beim Kauf eines Tickets.

Ticket-Automaten mit Sprachführung in verschie-
denen Sprachen finden Sie an allen Bahnhöfen.
Auch bei Busfahrer und Busfahrerin können Sie
Tickets kaufen. Steigen Sie bitte dafür immer
vorn in den Bus ein. (Hinweise zu unseren Tickets
stehen auf der Rückseite)

برای حرکت از مبدأ تا مقصد برای هر نفر یک عدد بلیط یا برای 

هر پنج نفر یک عدد بلیط خاص VGWS الزم می باشد. کودکان 

زیر ۶ سال در منطقه تحت پوشش VGWS به بلیط احتیاج ندارند.

با در دست داشنت بلیط های VGWS می توانید از 

اتوبوس ها و قطارهای متعلق به همه رشکت های 

ترابری این منطقه استفاده کنید.

 نکته مهم: 

  بلیط هایی که روی آنها عبارت   

 “Nur Gültig mit Entwerteraufdruck„ درج شده است،

 بایستی حتام پیش از سوار شدن مهر شوند. لطفا طبق تصویر، 

بلیط را وارد دستگاه مهرزن منایید. به محض مهر شدن بلیط صدای 

عالمت صوتی دستگاه را می شنوید. بدون بلیط مهر شده استفاده 

شام از وسیله نقلیه مذکور غیر مجاز است و در صورت کنرتل بلیط 

ها، جریمه ای برابر با حداقل ۶۰ یورو به شام داده می شود.

ما در مراکز خدمات و فروش به شام در خرید بلیط مورد نیازتان 

کمک می کنیم.

دستگاه های خودکار فروش بلیط به صورت چند زبانه در همگی 

ایستگاه های قطار موجود می باشند. شام همچنین می توانید به 

طور مستقیم از راننده اتوبوس بلیط خود را خریداری منایید. برای 

خرید بلیط از راننده همیشه از در جلوی اتوبوس سوار شوید )نکات 

خاص مربوط به بلیط ها در پشت این صفحه درج شده اند(.

خرید بلیط 
همیشه پیش از سوار شدن بلیط خود را تهیه منایید 

حمل و نقل عمومی درمنطقه وستفتالن_زود

۰۱۸۰۶۵۰۴۰۳۰ )۰۲ سنت برای متاس از خط ثابت و  حد اکرث۶۰ سنت برای متاس با موبایل(

سازمان حمل و نقل عمومی وستفالن_زود، آدرس:
 مورخ دسامرب ۲۰۱۵، حق تغییر محفوظ می باشد.

سایر اطالعات: 

Deutsch / Farsi
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Tickets / 
EinzelTickets /
EinzelTicket für Erwachsene und Kinder /

TagesTickets / 
TagesTicket 1 Person /

TagesTicket 5 Personen / 

9 Uhr TagesTicket 1 Person /                 (9 Uhr Tagesticket)

9 Uhr TagesTicket 5 Personen / 

Erwachsene: 1,75 € – 9,50 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  1 Fahrt – keine Rückfahrt. 
   Gültig 60 – 240 Minuten je nach Preistufe
  Nicht übertragbar. 

Gesamtbereich: 15,80 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  Beliebig viele Fahrten.
   Gültig von 0 Uhr bis 3 Uhr des folgenden  
Mor gens in Zügen und in Bussen.

Gesamtbereich: 31,80 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  Beliebig viele Fahrten.
   Gültig von 0 Uhr bis 3 Uhr des folgenden  
Mor gens in Zügen und in Bussen.

  2 Kinder bis 14 Jahre = 1 Erwachsener. 

Gesamtbereich: 14,90 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  Beliebig viele Fahrten.
   Gültig montags bis freitags von 9 Uhr bis  
3 Uhr des folgenden Morgens in Zügen und  
in Bussen.

   Samstags, sonntags und feiertags ganztägig 
gültig.

   1 Erwachsener und 3 Kinder bis 14 Jahre.

Gesamtbereich: 30,00 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  Beliebig viele Fahrten.
    Gültig montags bis freitags von 9 Uhr bis  
3 Uhr des folgenden Morgens in Zügen und  
in Bussen.

   Samstags, sonntags und feiertags ganztägig gültig.
   2 Kinder bis 14 Jahre = 1 Erwachsener. 

Kinder: 1,05 € – 9,50 €
Der Ticketpreis richtet sich nach der Fahrstrecke.
  1 Fahrt – keine Rückfahrt. 
   Gültig 60 – 240 Minuten je nach Preistufe
  1 Kind im Alter von 6–14 Jahren.
  Nicht übertragbar. 

بزرگساالن: ۱،۷۵ یورو تا ۹،۵۰ یورو

قیمت بلیط مطابق با طول مسیر مورد نظر می باشد.

  یک بار، بدون برگشت.
  مدت اعتبار مطابق با قیمت و نوع بلیط ۶۰ تا ۲۴۰ دقیقه.

  غیر قابل انتقال.

در متام منطقه تحت پوشش: ۱۵،۸۰ یورو

قیمت بلیط مطابق با طول مسیر مورد نظر می باشد.

  برای هر تعداد استفاده از وسایل نقلیه مربوطه.
  مدت اعتبار از ساعت ۱۲ بامداد تا ۳ بامداد روز بعد در قطارها 

و اتوبوس های تحت پوشش.

در متام منطقه تحت پوشش: ۳۱،۸۰ یورو

قیمت بلیط مطابق با طول مسیر مورد نظر می باشد.

  برای هر تعداد استفاده از وسایل نقلیه مربوطه.
  مدت اعتبار از ساعت ۱۲ بامداد تا ۳ بامداد روز بعد در قطارها و 

اتوبوس های تحت پوشش.

  کودکان از ۲ تا ۱۴ سال = یک بزرگسال.

در متام منطقه تحت پوشش: ۱۴،۹۰ یورو

قیمت بلیط مطابق با طول مسیر مورد نظر می باشد.

  برای هر تعداد استفاده از وسایل نقلیه مربوطه.
  مدت اعتبار دوشنبه ها تا جمعه ها از ساعت ۹ صبح تا ۳ بامداد روز 

بعد در قطارها و اتوبوس های تحت پوشش.

  شنبه ها، جمعه ها و روزهای تعطیل در متام روز.
  یک بزرگسال و ۳ کودک بین ۳ تا ۱۴ سال.

در متام منطقه تحت پوشش: ۳۰،۰۰ یورو

قیمت بلیط مطابق با طول مسیر مورد نظر می باشد.

  برای هر تعداد استفاده از وسایل نقلیه مربوطه.
  مدت اعتبار دوشنبه ها تا جمعه ها از ساعت ۹ صبح تا ۳ بامداد 

روز بعد در قطارها و اتوبوس های تحت پوشش.

  شنبه ها، جمعه ها و روزهای تعطیل در متام روز.
  دو کودک بین ۲ تا ۱۴ سال =  یک بزرگسال.

Gesamtbereich: 29,90 €
  1 Erwachsener – beliebig viele Fahrten, 24 h.
  Nicht übertragbar. 
   Gültig einen Monat, nur mit Ausweisdokument.
   Ab 19 Uhr, samstags, sonntags und feiertags 2 
Erwachsene und maximal 3 Kinder bis 14 Jahre.

در متام منطقه تحت پوشش:۲۹،۹۰ یورو

   برای یک بزرگسال؛ برای هر تعداد استفاده از وسایل نقلیه بهطور ۲۴ ساعته. 
   غیر قابل انتقال.

  مدت اعتبار یک ماه، فقط به همراه مدرک شناسایی معترب.
  از ساعت ۱۹ و در روزهای شنبه، یکشنبه و جمعه قابل استفاده 

برای ۲ بزرگسال و حداکرث ۳ کودک ۳ تا ۱۴ ساله.

MobilitätsCard /
Wenn Sie Leistungen vom Sozialamt bekommen, erhalten Sie dort eine Berechtigung, um die MobilitätsCard zu erwerben. Mit dieser Berechtigung 
können Sie im Sozialamt die MobilitätsCard beantragen.

اگر از خدمات اداره امور اجتامعی استفاده می کنید، می توانید در آن اداره ابتدا تاییدیه حق استفاده از MobilitätsCard را دریافت وسپس در هامن اداره کارت مزبور را به طور کتبی تقاضا منایید.

کودکان: ۱،۰۵ یورو تا ۹،۵۰ یورو

قیمت بلیط مطابق با طول مسیر مورد نظر می باشد.

  یک بار، بدون برگشت.
  مدت اعتبار مطابق با قیمت و نوع بلیط ۶۰ تا ۲۴۰ دقیقه.

  یک کودک بین ۶ تا ۱۴ سال.
  غیر قابل انتقال.

بلیط ها
 بلیط یک طرفه

 بلیط یک طرفه برای بزرگساالن و کودکان

بلیط روزانه
 بلیط روزانه برای یک نفر

بلیط روزانه برای پنج نفر

بلیط روزانه ساعت ۹ برای یک نفر

بلیط روزانه ساعت ۹ برای پنج نفر

)MobilitätsCard( کارت استفاده از وسایل نقلیه


