Επιλεγμένες ταρίφες Φρανκφούρτη & Αεροδρόμιο 2017
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Ημερήσια εισιτήρια

ισχύει μέχρι τη λήξη κυκλοφορίας και στα νυχτερινά λεωφορεία

Ημερήσιο εισιτήριο

Eνήλικες
Παιδιά 6 – 14 ετών

Ημερήσιο εισιτήριο γκρουπ

έως και 5 άτομα

Frankfurt & Airport

7,20
4,20

9,35
5,45

11,30

16,40

Μια διαδρομή Ισχύει μόνο για μια διαδρομή Eνήλικες
μαζί με την αλλαγή μέσου μεταφοράς

Παιδιά 6 – 14 ετών

2,90
1,65

4,80
2,80

Μικρή διαδρομή max. 2 χιλιόμετρα,

Eνήλικες
Παιδιά 6 – 14 ετών

1,85
1,00

1,85
1,00

Εισιτήρια μιας διαδρομής
μόνο για άμεση χρήση

προορισμοί στη στάση/στο αυτόματο μηχάνημα

Εισιτήρια περιορισμένης ισχύος
Ετήσια συνδρομή

10 χρεώσεις λογαριασμού
το χρόνο, 2 μήνες δωρεάν

Μηνιαία κάρτα

Eνήλικες

87,40

Εβδομαδιαία κάρτα

Eνήλικες

25,20

10 ×

87,40

9 η ώρα, το Σαββατοκύριακο και σε γιορτές κι αργίες όλη την ημέρα

10 χρεώσεις λογαριασμού
το χρόνο, 2 μήνες δωρεάν

9-η ώρα-μηνιαία κάρτα

Eνήλικες

10 ×

69,90
69,90

Κάρτες περιορισμένης ισχύος μαθητές/ εκπαιδευόμενοι
Απαιτείται αποδεικτικό δικαιούχου/κάρτα πελάτη

Ετήσια κάρτα CleverCard Frankfurt

8 χρεώσεις λογαριασμού
το χρόνο, 4 μήνες δωρεάν

Μηνιαία κάρτα

Μαθητές/Εκπαιδευόμενοι

68,20

Εβδομαδιαία κάρτα

Μαθητές/Εκπαιδευόμενοι

19,70

8×

53,70

Κάρτες περιορισμένης ισχύος για όλους ηλικίας άνω των 65 ετών
Απαιτείται πιστοποιητικό ηλικίας

65-plus-ετήσια συνδρομή

10 χρεώσεις λογαριασμού
το χρόνο, 2 μήνες δωρεάν

65-plus-μηνιαία κάρτα

Eνήλικες

Ισχύει από την 01.01.2017.
Ισχύουν τα τιμολόγια σύμβασης και οι όροι μεταφοράς του RMV.

www.rmv.de

www.rmv-frankfurt.de

Aγορά εισιτηρίων
Αυτόματα μηχανήματα αγοράς
εισιτηρίων σε όλες τις στάσεις τραμ,
ηλεκτρικού σιδηρόδρομου, μετρό καθώς
και σε επιλεγμένες στάσεις λεωφορείων
στον οδηγό λεωφορείου
(όχι χρονοκάρτες)
ιδιωτικοί τόποι πώλησης
(μόνο χρονοκάρτες)

Κάρτες περιορισμένης ισχύος μετά τις 9 η ώρα Ισχύει από τις
9-η ώρα-ετήσια συνδρομή

Τα RMV-εισιτήρια ισχύουν για
τα παρακάτω μέσα μεταφοράς της
συνολικής περιοχής των ποταμών
Ρήνου και Μάιν: Λεωφορεία, τραμ,
μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τρένα,
τρένα εξπρές, περιφερειακά τρένα
του γερμανικού σιδηρόδρομου. Για
μια διαδρομή από τον τόπο εκκίνησης
στον τόπο άφιξης χρειάζεστε μόνο ένα
εισιτήριο, ανεξάρτητα από τις φορές
μετεπιβίβασης.

10 ×

69,90
69,90

HandyTicket (όχι χρονοκάρτες)
Εγγραφή στο www.rmv.de
RMV-TicketShop
(μόνο επιλεγμένες χρονοκάρτες)
Εγγραφή στο www.rmv.de
DB σημεία πώλησης
π.χ. Φρανκφούρτη Κεντρικός σταθμός,
Südbahnhof, Westbahnhof, Galluswarte,
Σταθμός Höchst, Σταθμός Rödelheim,
Αεροδρόμιο
VGF-TicketCenter
Hauptwache, στοά
Konstablerwache, στοά
στάση μετρό Bornheim Mitte
σταθμός Höchst, σταθμός λεωφορείων
Mobilitätszentrale Verkehrsinsel
(κέντρο κινητικότητας Νησί
κυκλοφορίας)
An der Hauptwache/Zeil 129

RMV-τηλέφωνο εξυπηρέτησης 069 / 24 24 80 24
24 ώρες το 24 ωρο (γερμανικά/αγγλικά)

