لتسهيل

اشتراكات  schlauVVلكثيري التن ُّقل

•

بسعر
مهما كانت خططك ،ستجد التذكرة المناسبة لدينا .حتى تتمكن من السفر
ٍ
موا ٍ
ت وبسالسة ،تتوفر لدينا تذاكر أسبوعية وشهرية أو تذاكر شهرية في صورة
اشتراك.

•

مع اشتراك سارالند  ،schlauVV Saarlandيمكنك االنتقال إلى أي مكان
في سارالند كما يحلو لك .وهو أيضًا الخيار األمثل للركاب الذين يقطعون مسافات
طويلة نسب ًّيا بانتظام في سارالند.

•

اشتراك الدائرة  :schlauVV Kreisلكل من يريد التنقل في مقاطعته بسالسة
لغرض مهني أو خاص.
في أي وقت .وال يهم إن كان ذلك
ٍ

اشتراكات  schlauVVللتالميذ والمتدربين

•

بواسطة اشتراك التالميذ  ،schlauVV Schülerيصبح التوفير سهالً
ً
مقارنة بالتذكرة
ح ًّقا :يمكن توفير ما يصل إلى ( % 60حسب الفئة السعرية)
الشهرية .فمقابل  49,00يورو شهر ًّيا فقط ،يمكن للتالميذ التنقل في أي
وقت بجميع أنحاء سارالند .ومع الخصم الجديد المقدم لألشقاء* 2يصبح
األمر أرخص وأرخص ،ألنَّ األشقاء الذين يستخدمون اشتراك التالميذ
 schlauVV Schülerأيضًا يتنقلون بسعر مخ َّفض.

•

من خالل اشتراك المتدربين  ،schlauVV Azubiيتنقل المتدربون
معنا على أفضل نحو .سوا ًء في العمل أو في المدرسة المهنية أو في وقت
الفراغ :مقابل  59,00يورو شهر ًّيا ،يمكن للمتدربين االنتقال إلى أي مكان
في سارالند كما يحلو لهم .ويمكن توفير أكثر من ذلك بواسطة الدعم المُقدَّم
من أصحاب األعمال .ألن الشركات والهيئات التي تحصل على اشتراكات
للمتدربين لديها ،فإنها تحصل عليها بأسعار زهيدة للغاية .و ُتمنح هذه
المدخرات إلى المتدربين .وبفضل الدعم المقدم ألصحاب العمل ،ال يدفع
المتدربون سوى  29,00يورو شهر ًّيا كحد أقصى!

•

وبدءًا من الساعة  9صباحً ا ،لن تجد أرخص من استكشاف سارالند بالحافلة
والقطار ،بواسطة اشتراك الساعة التاسعة  .schlauVV 9 Uhrوفي الذروة:
يسري طوال اليوم في عطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية!

تنقلكم
والية سارالند،

•

بواسطة اشتراك الدراجة ( schlauVV Radلحاملي تذكرة العمل) أو تذكرة
الدراجة  schlauVV Radالشهرية ،يمكنك التنقل في أي وقت (فقط مع شركتي
دي بي ريجيو /DB Regioفليكس .)vlexx

•

تذاكر العمل  schlauVV Jobهي تذاكر شهرية شخصية في صورة اشتراك،
و ُتمنح خصمًا كبيرً ا للعمال.

•

التذاكر العادلة  schlauVV Fairصالحة لألشخاص المصرح لهم* ،1وتوفر
فرصة للتنقل في جميع أنحاء سارالند بالحافلة والقطار بأسعار مخفضة.

في

Bliestalverkehr GbR
Bliesgaustr. 3
66440 Blieskastel

أصبح التنقل بالحافالت والقطارات في سارالند اآلن أسهل وأرخص من أي وقت
مضى .ويستفيد العمالء الدائمون وغير الدائمين من ذلك ،فضالً عن العمالء الجدد.
تعرَّ ف على التسعيرات واالشتراكات الجديدة :اشتراكات  schlauVVال مثيل لها!

هل تتنقل بمفردك ،أو مع االسرة أو كمجموعة؟ بغض النظر عمَّا إذا كنت ترغب في
قطع مسافة قصيرة سريعًا فحسب ،أم تتنقل طوال اليوم :لم يكن ليخطر في بال أحدكم
أن يترك سيارته في المرآب.

•

•

•

يمكن ألي شخص بالغ استخدام التذكرة اليومية التي بسعرها -الذي ال يضاهي-
البالغ  8,80يورو االنتقال بالحافلة والقطار في سارالند طوال اليوم .وإذا كنتما
فردين ،فما زال بإمكانكما التنقل بسعر أرخص مقابل  9,90يورو ،ومن ثم
ً
مقارنة بالتسعيرة القديمة!
توفران ما يصل إلى ،70%
ماذا عن جولة تسوق عائلية أو نزهة مع األصدقاء؟ مقابل سعر مدهش قدره
 18,90يورو ،يمكنكم االنتقال كمجموعة بتذكرة يومية مخصصة لعدد  5أشخاص
لمدة يوم واحد بجميع أنحاء سارالند .ماذا عن جولة مع الصغار؟ عندئ ٍذ أرخص
وأرخص؛ ألن األطفال دون  6سنوات يتنقلون مجا ًنا.

المزيد من المعلومات على www.saarvv.de

يمكن العثور على جميع المعلومات المتعلقة بالتسعيرات واالشتراكات الذكية
والجديدة على www.saarvv.de

Saarbahn GmbH
www.saarbahn.de

Stadtbus
Zweibrücken GmbH
www.stadtbus-zw.de

إذا كنت تفضل شراء تذكرتك عبر الهاتف المحمول ،فستتلقى خصمًا بنسبة % 10
على تذكرة الرحلة الواحدة ،باستخدام بطاقة  4er-Karteالرقمية .ينطبق هذا على
أربع تذاكر لرحلة واحدة من فئة األسعار نفسها.

NVG Neunkircher
Verkehrs GmbH
www.nvg-neunkirchen.de

Saarfürst-Reisen
www.kirsch-reisen.de

VVB GmbH
vvb.swvk.de

Saar-Mobil GmbH
www.saar-mobil.de

vlexx GmbH
www.vlexx.de
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رابطة
نقل سارالند
رابطة ذكية

الناشر
Saarländische Nahverkehrs)Service GmbH (SNS
Hohenzollernstraße 8
66333 Völklingen
www.saarVV.de
!Hier steig’ ich ein

إليكم
التعريفات
الجديدة!

– Lay Reisen
on Tour GmbH
www.lay.de

ويتبقى سؤال واحد :إلى أين يجدر بنا الذهاب اليوم؟

* 1فقط للمستحقين وف ًقا للمجلد الثاني والثاني عشر من قانون الشؤون االجتماعية وقانون إعانة
طالبي اللجوء وقانون إعانة اإلسكان.
*	2ال يتم االسترداد إال بنا ًء على طلب مقدَّم بعد فترة محاسبية .والفترة المحاسبية دائمًا ما تكون
سنة تقويمية.

KVS GmbH
www.kvs.de

DB Regio Bus Mitte
www.bahn.de/
regiobus-mitte

DB Regio AG
www.bahn.de/saarland

اشتراكات  schlauVVللركاب غير الدائمين

H
المزيد من المعلومات على www.saarvv.de

Aloys Baron GmbH
www.baron-reisen.de

ARGE Nahverkehrsgesellschaft Merzig-Wadern
www.bus-merzig.de

كان علينا
فعل الكثير.

•

بواسطة اشتراك من فوق  65سنة  ،schlauVV Ü65يمكن للركاب الذين تزيد
أعمارهم على  65عامًا السفر بتكلفة منخفضة ج ًدا ،إلتمام المهام أو النزهات أو
زيارة األحباء.

 imالنقل العام بسارالند
saarVVرابطة
شركات النقل في
Die Verkehrsunternehmen

IMPRESSUM
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احمِل اشتراك
،schlauVV
وتمتع بخدمات
رابطة !saarVV

سارالند
بال حدود!
سكان سارالند
األعزاء،
لم يكن التن ُّقل بالحافلة أو القطار في سارالند أسهل وال أرخص من
ذلك أب ًدا!
سوا ٌء كنتَ تذهب إلى العمل بواسطة مواصالت النقل العامة ،أو
ُتنجز مهما ٍ
ت باستخدام الحافلة والقطار ،أو تخرج في نزه ٍة مع كل
أفراد األسرة :ينتظرك العرضُ المناسب لكل مناسبة ليو ِّفر لك رحلةً
ممتعة بالحافلة والقطار .وأثناء ذلك يتحرَّ ك كثيرو التن ُّقل والترحال بدها ٍء
كبير :مع عروض االشتراكات الجديدة بدءًا من  1يوليو  ،2021لن
تختزل الوقت فحسب ،ولكن ستوف ُر المال أيضًا.
أتمنى لك مزي ًدا من المتعة في استكشاف العروض الجديدة!
تحياتي

أنكه ريهلنجر
وزيرة االقتصاد والعمل والطاقة والنقل
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المنشور متو ِّفر للتنزيل
في لغا ٍ
ت أخرى
على www.saarVV.de

