
Відтепер ви  
можете подоро-
жувати за спеці-
альними тарифа-
ми на кожному 
Flextratour …

… автобусом, щоб купити 
 квіти  коханій … трамваєм в 
кіно з  онукою … швидкісною 
 електричкою, щоб зробити щось 
своїми руками для  товариша 
в  сусідньому місті … а потім 
 потягом, щоб  порибалити та 
 відпочити …

ДОДАТКОВА  
ІНФОРМАЦІЯ
Відповіді на поширені запитання про 
ABO Flex, всі особливості та інформацію 
про оформлення передплати можна 
знайти на сайті: 1ticket.de

У MDV Ваш квиток дійсний для проїзду 
на поїзді, швидкісній електричці, трамваї 
та автобусі.

ВИДАВЕЦЬ
Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH
Інформаційний телефон: 0341 91 35 35 91
www.mdv.de

Flextra 
tour.
Економія до 50 % по 
всьому МДВ.

НА ВСІ  
ВИПАДКИ 
ЖИТТЯ.

ABO 
FLE

щомісячна 
базова сума 
лише 6,90 євро

1ticket.de



ВАШІ ПЕРЕВАГИ
З ABO Flex ви отримуєте знижку на 
вибрані квитки з усіма місцевими 
транспортними компаніями в зоні 
MDV за щомісячну базову суму 
6,90 євро – незалежно від того, як 
часто, як далеко і куди ви подоро-
жуєте.

 Єдиний квиток ABO Flex
  Єдиний квиток на короткі  
 відстані ABO Flex

 Додатковий квиток ABO Flex
 

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
Ви возите ABO Flex зі своєю тран-
спортною компанією Форму за-
явки можна заповнити, наприклад, 
на сайті 1ticket.de. Ви отримаєте 
UmweltCard (чіповану картку), яка 
дає право користуватися квитка-
ми зі знижкою. Для цього Ви купу-
єте квитки в квиткових автоматах, 
фірмових касах або у транспорт-
ного та обслуговуючого персона-
лу, а при перевірці пред‘являєте 
Umwelt-Card разом з квитком. Клі-
єнти LVB отримують чіпову картку 
ABO Flex і розраховуються прямим 
дебетом. 

Ви також можете використову-
вати додаток для безготівкових 
розрахунків з MOOVME, FAIRTIQ, 
LeipzigMOVE та DB Navigator.

БЕЗПРОГРАШНІ 
КВИТКИ

З єдиним проїзним квитком ABO 
Flex ви можете подорожувати за 
низькою ціною. Для цього скори-
стайтеся поїздом, швидкісною 
електричкою, трамваєм або авто-
бусом і пересідайте на інші поїзди 
так часто, як вам зручно в межах 
часової та просторової дійсності 
квитка.

Єдиний квиток на короткі відстані 
ABO Flex призначений для коротких 
поїздок без пересадок і діє також 
на потяги, швидкісну електричку, 
трамвай і автобус. 

Бажаєте перевезти велосипед, 
великогабаритні предмети або 
об‘ємний багаж? Ваш собака має 
їхати з вами, але не поміщається 
у відповідний контейнер? Ніяких 
проблем з додатковою карткою 
ABO Flex.

З ABO Flex ви економите до 50 % за 
 од-ну поїздку по всій території MDV, 
напри-клад, …

… у м. Галле (тарифна зона 210):

Асортимент 
квитків

без ABO 
 Flex

з ABO 
Flex

Єдиний квиток 2,60 € 1,30 €

Єдиний квиток 
на короткі 
відстані

1,90 € 1,00 €

Додатковий 
квиток

1,90 € 1,00 €

… на міському транспорті Грімми:

Асортимент 
квитків

без ABO 
 Flex

з ABO 
Flex

Єдиний квиток 1,70 € 0,90 €

Додатковий 
квиток

1,20 € 0,70 €

…  на одну поїздку з Галле до Лейпцига 
(5 тарифних зон):

Асортимент 
квитків

без ABO 
 Flex

з ABO 
Flex

Єдиний квиток 8,60 € 6,40 €

Додатковий 
квиток

6,00 € 4,40 €


