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HNV مرحبا بكم فى
Heilbronner • Hohenloher • Haller Nahverkehr (HNV)

في نقابة النقل -المواصالت – هناك تسعيرة معتمدة بالنسبة للمترو 
والترامواي حسب الدوائر المقسمة لمدينة هايلبرون والمناطق التابعة لها 

والمتصلة بالمحافضات المجاورة

أنتم بحاجة لتذكرة أوبطاقة اشتراك نقلية صالحة وغير 
منتهية ،وفي حالة ضبط أعوان النقل ألي مخالفة 

يجعلكم ذلك تحت طائلة والقانون الجزائي-رقم -265 
والذي يغرمكم قيمة 60 أورو إضافية

إذا فطعتم تذكرة السفر HNV فلستم بحاجة إلى تذكرة أخرى حتى تصلوا إلى 
المكان النهائي سواء أضطررتم إلى تغييرالحافلة أو أخذتم الترامواي أو قطار 

المدينة 

األطفال االقل من 6 سنوات يصطحبون مجانا ببطاقة HNV واحدة وصالحة 
لشخص راشد. الشخص الراشد يستطيع اسطحاب مجانا 3 أطفال دون 

السادسة من العمر. تسعيرة النقل المعتمدة بالنسبة لالطفال األكبر من 6 
سنوات صالحة وسارية المفعول لغاية السن 14 الرابعة عشر.

MOBIL MIT BUS, BAHN UND STADTBAHN  •  TICKETS KAUFEN  •  FAHRTEN PLANEN

(HNV)(لمؤسسة النقل لمدينةهايلبرون)هنا تنطبق التعرفة الجمركية

تخفيضات النقل
تشمل تخفيضات التذكرة اليومية وذات االستعمال الواحد للمناسبات

البطاقة الشهرية واإلشتراكات األخرى بالنسبة لالشخاص الذين يركبون الحافلة 
(www.h3nv.de (allemand بانتظام. المزيد تجدونه على الموقع

شراء التذاكر
يمكن الحصول على التذاكر اليومية أو ذات االستعمال الواحد لدى السائق او 

الموزع اآللي للتذاكر. البطاقات الشهرية ليست متوفرة لدى السائق أو الموزع اآللي 
للتذاكر. الغشتراكات الشهري ة يمكنكم إبرامها لدي مكتب ABO المركزي.

تكلفة السفر
مجاالت النقل مقسمة لدوائر محددة و يتحدد السعر حسب عدد الدوائر المتنقل 
بينها مثال تكلفة –ثمن- من هايلبرون إلى فاينزبير تساوي منطقتين أودائرتين 

Preisbeispiel: Heilbronn - Weinsberg = 2 Zonen

التوقيت
عند محطة كل خط نقل حافلة أو سكة حديد تجدون جدول التوقيت الزمني معلقا

كما تجدون ايضا الجدول الومني لكل خطوط  النقل التي تهمكم، يمكنكم 
الحصول على المعلومات الالزمة بخصوص الجداول الزمنية لخطوط النقل على 
رقم المساعدة التقنية 00490 779966-1850)(0.14 اورو وعلى النقال 0.42 اوروعلى االقل.
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HEILBRONN

بطاقة شهرية تذكرة يوم واحد تذكرة صالحة مرة واحدة
طالب الكل أكثر واحد طفل راشد
51,50 63,00 10,30 5,40 1,50 3,00 2 دائرة

مجموعة  (KVV): فقط السكك الحديدية! سيتم االعتراف بهافقط، تذاكر 
.HNV اليوم، واالشتراكات، وتذاكر السداسية  وتذاكر المشتركة من

(01/2018)
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Gilt im HNV-Gesamtnetz (Mo - Fr erst ab 8.00 Uhr).

Name, Vorname Karteninhaber(in)

2 0 1 8

010069Max Mustermann

INFORMATION (01/2018)

www.h3nv.de

Stadt Heilbronn • Landkreis Heilbronn

تذكرة الخاصة 
بالالجئين

(Sahne-Ticket II mit Zuschuss) تذكرة الخاصة بالالجئين

تقدر ب20أورو 

بطاقة النقل الشهرية  للالجئين  

االثنين إلى الجمعة ابتداء من الثامنة صباحا نهاية 
االسبوع طول اليوم  

( وهي صالحة لكل وسائل وخطوط النقل. (   

DAS MOBILITÄTSTICKET FÜR FLÜCHTLINGE IN STADT UND LANDKREIS HEILBRONN

هذا العرض خاص فقط لالجئين او طالبي للجوء الذين تحت اختصاص محافظة 
هايلبرون وضواحيها.

ماهي بطاقة الالجئين؟
هي عبارة عن تذكرة سفر او نقل شهرية  مدعومة خاصة بالالجئين 

البطاقة صالحة لركوب كل وسائل النقل داخل المحافظة وضواحيها من حافلة 
مترو وترامواي أبتداء من أول يوم تفعيلها إلى أن يمر عليها شهر كامل

من اإلثنين للجمعة البطاقة صالحة لإلستعمال ابتداء من الساعة الثامنة صباحا
أما نهاية االسبوع والعطل واالعياد فصالحة طول اليوم

من المستفيد من هذا العرض –البطاقة؟
 (AsylbLG)كل شخص  قدم طلبا للجوء أو تلقى ردا  الدوائر المختصة باللجوء

التابعة لمنطقة هايلبرون وضواحيها.

كم سعر بطاقة الدعم؟ 
في الشهر االول تقدم البطاقة مجانا للالجئ كهدية استقبال للتنقل في مدينة 

هايلبرون وضواحيها،ثم يمكن تجديدها كل شهر بدفع رسوم النقل الشهرية المقدرة 
ب 20 يورو

اين تتوفر بطاقة  النقل –الالجئ-؟
بطاقة النقل الشهرية  المجانية للقدوم األول توزع عند مراكز اإليواء األولى.

وباقي االشهر يمكن إقتناء البطاقة الشهرية من نقاط البيع المعتمدة
عند شراء البطاقة الشهرية لالجئ ينبغي تقديم وثيقة ثبوت شخصية مع قسيمة 

اإلستفادة من البطاقة المدعومة للالجئ .
على البطاقة البد أن يكون اإلسم واللقب للشخص المستفيد مسجال ومكتوبا

نقاط بيع التذاكر المدعومة:
STADT HEILBRONN

Heilbronn

Stadtkern

• ABO-Center, Moltkestr. 9 (Harmonie)
• HNV-KundenCenter, Olgastr. 2
• Silcherlädle Erl, Silcherstr. 86
• Ticket & more, Allee 5
• Toto-Lotto Kavakcioglu, Weinsberger Str. 90
• Tourist Information, Kaiserstr. 17

Biberach • Christel‘s Lädle, Finkenbergstr. 7

Böckingen • Bäckerei Betz, Klingenberger Str. 67
• Lokmann's Schreibwaren, Klingenberger Str. 27 
• Verkehrsbetriebe, Georg-Vogel-Str. 2-4

Frankenbach • Kiosk Castrignano, Dörnlestr. 1

Horkheim • Frank‘s Frischetreff  (SPAR), Hohenloher Str. 1

Neckargartach • Postbank Atak, Frankenbacher Str. 47

Sontheim • Schreibwaren Gerda‘s Laden, Hauptstr. 4

LANDKREIS HEILBRONN

Abstatt • mobiler Verkauf* (Busunternehmen Gross)

Bonfeld • mobiler Verkauf* (Busunternehmen Hofmann)

Brackenheim • mobiler Verkauf*,  „ZOB“ (Busunternehmen Ernesti)

Flein • Schreibwaren Gerda‘s Laden, Ilsfelder Str. 32

Massenbachhausen • mobiler Verkauf*,  „Backhaus“ (Busunternehmen Müller)

Möckmühl • mobiler Verkauf*,  „Bahnhof“ (Busunternehmen Müller)

Mühlbach • mobiler Verkauf*,  „Eppingen-Mühlbach“ (Busunternehmen Bauer)

Neuenstadt • OVR Busbetrieb Neuenstadt, Robert-Bosch-Str. 5

Schwaigern • mobiler Verkauf* (Busunternehmen Heinrich)

Talheim • mobiler Verkauf* (Busunternehmen Gross)

Wüstenrot • Omnibusverkehr Zügel, Spohnweg 1

*genaue Verkaufstermine werden in den Wohnheimen ausgehängt!

Muster "Welcome-Ticket" (nur gültig mit einem herausgetrennten Monatsabschnitt)

Muster "Mobilitätsticket" aus dem Barverkauf

ال فقط داخل 
الحة لالستعم

ص

ون وضواحيها
مدينة هايلبر


