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 عامالشباب من سن طفال ولأل •
فيهياك الترشتراال

20 – 6
اين فيستفالين بدءادررية نوالواسة في يام الدرثنين حتى الجمعة في أي من األتسر •

قت.د للون حدوت بدويام العطالأوحد األمي السبت و ويوا ظهرمن الساعة  2
ند بأكملها*النسترب في منطقة مووكإمكانية الر •
و/ شهريار يوالسعر:  •

اك اشتر
ً 5.00

(UhrAbo 9) اشتراك الساعة التاسعة صباًحا (Abo)
(Abo) على مدار الساعة، واشتراك (UhrAbo 9) ا من بدءاك يمكن استخدام اشتر 

تيام العطالأوحد األالسبت و
 يامقت أي وأفي ع، وسبوم الجمعة من كل أثنين حتى يوم االالساعة التاسعة من يو

سعار مخفضة إلى جانب تذاكر مكملة بأ •
UhrAbo 9)ا (اك الساعة التاسعة صباحاشتراكاشتر  (Abo)

نها علىتجدو
 سعارت تتضمن مستويات األالحمني للرل الزو الجدوأت الحل سير الرمات عن جدومعلو

ب.ى السعر بخط السير المطلوال يتعلق مستو
او/ شهرير يو ور يوى السعر مستو
او/ شهرير يو ور يوى السعر مستو
او/شهرير يو ور يوى السعر مستو 10 15  2

15 25  3
20 30  4

 .www.rvm-online.de 

60  عامشخاص بدءا من أل
يامأوحد األمي السبت و ويوثنين حتى الجمعة بدءا من الساعة ي من األتسر • 8

 قتد للون حدوت بدوالعطال
ند*النسترو في منطقة موأك) ونابرزون أت (بدورة اختيارية في منطقة شتاينفوربصو •

بأكملها
ت)ر (منطقة شتاينفوو/ شهريار يوالسعر:  • 20.00
ند*)النستر (شبكة موو/ شهريار يوالسعر:  • 25.00

نسترلك مدن موكذف ورفاريندوكويسفيلد وكين وروبوت ري في مناطق شتاينفو* يسر
هامك وونابرزوأونشيديه إو

كةشر
ان تقديم الطلب:عنومات ولمزيد من المعلو

دةالمحدو  RVM Regionalverkehr Münsterland GmbH 
Laggenbecker Straße 90 | 49477 Ibbenbüren

05451/9428-26 
نيوالبريد اإللكتر

اكات (باأللمانية):شترالخط الساخن لال
mobiticket@rvm-online.de :

www.rvm-online.de
www.muensterland-tarif.de

 اك المخفضة التاليةشترفر تذاكر االتتو

ءعانة طالبو اللجون إلقانو
 فقاعانات وة موبي تيكيت لمتلقي اإلركذت

 فقاعانات ولمتلقي اإل
 ة موبي تيكيتركذت



ءعانة طالبو اللجون إلقانو
 سعار مخفضة، ويتم تخصيصات بأالقطارت واستعمال الحافال

 ء فإنه يمكنكمعانة طالبي اللجون إفقا لقانوعانة وكمستفيد من اإل

ة مناسبة لكل فئة عمرية.ركذت

ل على هذه الخدمات؟كيف يمكنكم تقديم طلب للحصو

ج طلب التذاكر.ذة مناسبة في نموركاختر تذ •
مر الخصم المباشر لنظامأوج طلب التذاكر ذقم بملء نمو •

المستندين.
SEPA قيع على كالقم بالتو بالكامل ودي بي الفروروالدفع األ

ذلك منعانة من الهيئة المختصة وستفادة من اإلقم بتأكيد اال •
ج طلب التذاكرذخالل نمو

مر الخصم المباشرأوج طلب التذاكر ذن يتم تسليم نموأيتعين  •

ة في الشهر التالي من خالل خدمة البريد.ركالتذ
 ل علىقصاه الخامس عشر من الشهر، ويتم الحصوعد أفي مو

SEPA والشهادة لدى شركة RVM دي بي الفرورولنظام الدفع األ

ن تعلمأمن الجيد 

ات المحلية فيالقطارت وة سارية في جميع الحافالركن التذتكو •
تك.كرمنطقة سريان تذ

جد تذاكر تكميلية بسعر مخفض (لدىللمسافات البعيدة يو •
صدار التذاكر).و في ماكينات إأت سائقي الحافال

التذاكر غير قابلة لنقل الملكية (فهي سارية فقط للشخص التي •
ها لصالحه).صدارتم إ

مر الخصمقيع أيتم الخصم من حسابك بداية كل شهر (قم بتو •
(SEPA ديبي الفروروالمباشر لنظام الدفع األ

بعد تذاكر، وة تحصل على عدد حتى ل مروفي حالة الطلب أل • 3

  تذاكر لكل منها.ديسمبر، لعدد سبتمبر وو
 نيوس ويوي في مارأبع سنوية، ة ررسال التذاكر بصوذلك يتم إر

3

مات عن التذاكرمعلو

 ةرات في بيانتك الشخصية بصوي تغييرغنا بأبالم بإن تقوأجو منك نر
تغيير بياناتك الشخصية:

الحساب بدءا من الشهر التالي.
 قصاه الخامس عشر من الشهر كي يمكننا استخدام هذاعد أمو

 في فيي تغيير في بيانات حسابك المصرمنا بأعالكتابية، ويتعين إ

ة:كرفي حال فقد التذ

سم  من الشهر التالي.شهر، ويتم خصم الر
6.00 و لكلر يوه قدرسم وة بديلة مقابل رركل على تذيمكنك الحصو

اك:شترهكذا يلغى االو

قصاهعد أ في مواك حتى نهاية شهر ما كتابياشتريتم إلغاء اال •
.RVM كةالخامس عشر من الشهر السابق لدى شر

اكشترة بدءا من تاريخ إلغاء االداد جميع التذاكر للفتريتم استر •
اك.شترمن خالل خطاب إلغاء اال

ر.ة على الفوركد التذررية وفو
RVM ةر بصوكة غ شرالبإجتماعية يتعين عانات االقف اإلعند تو •

ة من حساب بنكي غيررة متكررفض خصم ثمن التذاكر بصور •

 حة.التذاكر الممنو
 درحينها يتعين عليك نهاء الخدمة، ودي إلى إن يؤأمغطى يمكن 
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افقة على نقل البياناتالمو

ى.خرل بياناتي في هيئات أال يسمح بتداووار، ضرية أخالل هذا أ
 ال تقع علي منوة مستقبلية فقط، رافقتي بصوسبب طلب اإللغاء، ويمكنني إلغاء مون أأال يتعين على وقت، ي وأافقتي في نني يمكنني إلغاء مو أعلمنا أأ
افقةمدة المو -
عانة)و مقدار اإلأكر السبب ن ذجتماعية (دوعانة االمات عن استفادتي من اإلمعلو -
انالعنود وتاريخ الميالسم واالاللقب و -

مات التالية:ل المعلويمكن لهم تباد
ل على تذاكر موبي تيكيت.حقيتي في الحصوا للتأكد من أذلك حصرل، وء بشكل متبادبيانات العمالجتماعية الخاصة بي والبيانات اال

 نةمقارل ودة تباد المحدوكة لك شركذالبلدات والمدن ويمكن السلطات المختصة في المنطقة و
نا:قر أأ

RVM Regionalverkehr Münsterland GmbH

نيينء القانوالكني/ الوكيل القانولك الوكذكة وك/ المشترقيع المشترتو التاريخالمكان و

حدى تذاكر الموبي تيكيتساء إشهادة شر

Dieser Teil wird vom Verkehrsunternehmen ausgefüllt.
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ةركج طلب التذذنمو
                             إلى من   لخط سير:ا (اك الساعة التاسعة صباح   اشتر  اك   اشتر  فيهياك الترشتراال

جتماعية ملء الصفحة الخلفية من الشهادة.ن االون تطلب من مكتب الشؤأ ال تنس جاء رند النستركاب في موكة نقل الرسالها بالبريد إلى مقر شرقيعها ثم إرتوة الطلب وجى ملء كافة بيانات استمارري .RVM

 عن مقدم الطلبذا كان مختلفااكب ال يتم طلبه إال إبيانات الر

م/ شهر/ عام)د (يو    تاريخ الميال كر    ذ نثىأ     

س اللقب / اال المكانالبريدي/قمالر 

ة)رو الضران (عند العنو تخصضافاتإ

تاصالكة الموء من قبل شريتم ملء هذا الجز

لقم المنز  ع / رالشار

اكشتر لالدي بي الفرورمر الخصم المباشر لنظام الدفع األوأ SEPA
قم التعريفي للدائن الر

قت في الوهذا الثمن هو الثمن الفعلي لتذاكر الموبي تيكيت، وة الموبي تيكيت في بداية كل شهر من خالل السحب المباشر، وركدة بخصم ثمن تذ المحدو كة ض شروفأ
DE 06ZZZ 0000 0092 011

RVM Regionalverkehr Münsterland GmbH

في.ط المتفق عليها مع مصروي حينها الشرتسرسابيع، بدءا من تاريخ الدين، ون ثمانية أتنويه: يمكنني طلب تسوية مبلغ الدين في غضو
RVM.كة ة المنفذة على حسابي البنكي من قبل شرم المباشرف الخاص بي  لتخليص الخصوصدار تعليمات إلى المصرم بإوقأذاته فإنني 

بدء العقد بتاريخ

(IBAN)  ليفي الدوقم الحساب المصرر

في (الشخص ذاته مقدم الطلب)قيع مالك الحساب المصرالتاريخ/ تو

مقدم الطلب (= مالك الحساب)
م/ شهر/ عام)د (يو    تاريخ الميال كر    ذ نثىأ     

سماللقب / اال

لقم المنزع / رالشار

قم البريدي/ المكانالر

ي)الهاتف (اختيار ة) روان (عند الضرضافات تخص العنوإ

ي)ني (اختياروالبريد اإللكتر

اض شبيهة.غري أأو أاض الدعاية غرى ألرخأ
اف طرل البيانات مع أال يتم تداوومات الخاصة بها، اض المعلوغرألونية لحماية البيانات القانو

حكام فاء بالعقد في إطار األض الوة حصرية لغرر باستخدام البيانات بصوكة م شرتقو
ما. يون غضو

ة كتابية في رنه يمكنني إلغاء طلبي بصونني على علم أإوكة اعد تعريفة شرقر بقوأ  RVM
14

RVM

<  (UhrAbo 9 (Abo)
60 (MS، BOR، COE، ST، WAF، OS، Hamm ، Enschede)ندالنسترشبكة مو وأ منطقة ق الخاص بك فما فوقم باختيار شبكة  ق فما فواك اشتر 60

ني:كيل القانوكر بيانات الو يتم ذافي حال كان مقدم الطالب قاصر
قيع مقدم الطلبتوالمكان والتاريخ و

ذا كان مختلفا)ان (إالعنو   سماللقب/ اال

)اي في حال كان مقدم الطلب قاصرروني (ضركيل القانوقيع الوتومكان وتاريخ و
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