
 

Інформація про доступні квитки, які можна придбати в TüBus при 
наявності KreisBonusCard 
 

Пропозиція доступних квитків відповідно до діючих тарифів у місті 
Тюбінген (діє тільки в межах Тюбінгена!) 

Разові квитки   

Разовий квиток для дорослих (від 15 років)  € 2,80 

Разовий квиток для дітей (6-14 років)  € 1,50 

Квиток на коротку дистанцію  € 2,10 

Квиток на чотири поїздки для дорослих (від 15 років)  € 9,60 

Квиток на чотири поїздки для дорослих (при наявності 
KreisBonusCard) 

 € 5,40 

Квиток на чотири поїздки для дітей (6-14 років)  € 4,80 

Квиток на чотири поїздки для дітей (при наявності 
KreisBonusCard Junior) 

 € 2,70 

Квиток на день для дорослих (від 15 років)  € 4,80 

Квиток на день для дітей (6-14 років)  € 2,60 

Квиток на день для групи  € 11,60 

Спеціальний квиток на день (при проведенні певних заходів)  € 8,40 

Проїзні квитки тривалого користування   

Проїзний на місяць з можливістю передачі  € 58,80 

Персональний проїзний на місяць з карткою KreisBonusCard  € 15,00 

Проїзний на місяць з 9-ї години  € 45,50 

Персональний проїзний на місяць для школярів  € 31,40 

Персональний семестровий проїзний (починаючи з літнього 
семестру 2023) 

 € 127,30 

Персональний проїзний на місяць, який діє після обіду та у 
вихідні TrickyTicket (для осіб молодше 21 року) 

 € 25,50 

Молодіжний квиток Baden-Würrtemberg для студентів  € 153,70 

Персональний проїзний на місяць для дітей дошкільного віку (до 
зарахування в школу) 

 € 25,50 

Проїзні квитки за абонементом   
з можливістю 

передачі 
персона

льні 

Проїзний на місяць, абонемент € 51,50 € 46,60 

Проїзний на місяць з 9-ї години, абонемент € 39,70 € 36,10 

Проїзний на рік, абонемент € 589,00 € 529,80 

Молодіжний квиток Baden-Württemberg Тюбінген  € 22,00 

Проїзний для пенсіонерів, абонемент  € 41,60 

Проїзний для пенсіонерів на двох, абонемент  € 70,70 

Сімейний проїзний, абонемент  € 103,70 

Вартість проїзду в Nacht-SAM   

Для дорослих (від 15 років)  € 9,20 

Для дітей (6-14 років)  € 5,40 

Для пасажирів з проїзним квитком  € 6,60 

 



 

KreisBonusCard 

Власники KreisBonusCard (Tübingen), які проживають у Тюбінгені, можуть придбати пільгові квитки 
(дорослий або дитячий квиток на 4 поїздки, місячний квиток для дорослих та студентський 
місячний квиток) у певних пунктах продажу TüBus. Пропозиція дійсна лише для міського тарифу 
Тюбінгена. 
 
Загальну інформацію про KreisBonusCard можна отримати в районному управлінні Тюбінгена. 

Квитки TüBus з карткою KreisBonusCard 

Той, хто бажає купувати пільгові квитки на проїзд в межах діючих тарифів Тюбінгена, повинен 
проживати в місті Тюбінген. 

Квитки для дорослих (від 15 років) 

Пільговий проїзний на місяць (персональний / без можливості передачі) за 
наявності KreisBonusCard 

Проїзний квиток на місяць завжди дійсний протягом одного календарного місяця і діє до 12:00 
години першого робочого дня (з понеділка по п’ятницю) наступного місяця. Важливо! 
Подорожуючи з проїзним квитком на місяць, під час контролю необхідно пред'являти квиток та 
KreisBonusCard. 

Пільговий квиток на чотири поїздки за наявності KreisBonusCard 

Вартість квитка на чотири поїздки з KreisBonusCard складає для дорослих лише 5,40 €. Такий 
квиток діє на чотири разові поїздки. Перед кожною поїздкою квиток необхідно прокомпостувати на 
пероні вокзалу або в автобусі. Після цього він дійсний протягом двох годин. Дозволяється робити 
перерви та пересадки в одному напрямку руху, поїздки в обидва кінці та зворотні поїздки 
заборонені. 
 
Діти у супроводі дорослого: до чотирьох дітей віком до 5 років можуть подорожувати 
безкоштовно у супроводі дорослого, який має дійсний квиток. 

Діти та підлітки (6-14 років) 

Пільговий проїзний на місяць для школярів при наявності KreisBonusCard Junior 

Діти шкільного віку, які мають картку KreisBonusCard Junior, можуть подати заяву на отримання 
фінансової допомоги на освіту (BuT). 
За певних умов вартість проїзного квитка на місяць для школярів відшкодовується повністю. 
Детальнішу інформацію можна отримати в адміністрації округу Тюбінген (Інтернет: www.kreis-
tuebingen.de/but, тел.: +497071 207-6162, ел. пошта: bildungspaket@kreis-tuebingen.de). 
 
Пільговий проїзний на місяць для школярів за наявності KreisBonusCard Junior лише за 10 
євро… 

• для учнів, які мають KreisBonusCard та постійно проживають в Тюбінгені, 

• для тих, чию заяву на безкоштовний проїзд до школи було відхилено, 

• після пред'явлення рішення про відмову, 
можна придбати в касах попереднього продажу TüBus. 

Власники KreisBonusCard Junior Extra отримують пільговий учнівський проїзний на місяць без 
пред'явлення відповідного рішення про відмову. 

https://www.kreis-tuebingen.de/,Lde/309062.html
http://www.kreis-tuebingen.de/but
http://www.kreis-tuebingen.de/but


 

Учнівський проїзний на місяць при наявності KreisBonusCard діє в межах діючих тарифів міста 
Тюбінген (план мережі маршрутів). 

Після закінчення уроків учнівський проїзний дає право на безкоштовний проїзд в автобусах і 
потягах усього транспортного об'єднання naldo – у навчальні дні та під час «плаваючих» шкільних 
канікул з 13:15, у святкові та вихідні дні, а також під час шкільних канікул протягом усього дня.  

Важливо! При купівлі учнівського проїзного та під час перевірок в транспорті особам старше 15 
років необхідно пред'являти учнівський або студентський квиток. 

Пільговий квиток на чотири поїздки з KreisBonusCard Junior 

Вартість квитка на чотири поїздки з KreisBonusCard Junior складає для дітей лише 2,70 €. Такий 
квиток діє на чотири разові поїздки. Перед кожною поїздкою квиток необхідно прокомпостувати на 
пероні вокзалу або в автобусі. Після цього він дійсний протягом двох годин. Дозволяється робити 
перерви та пересадки в одному напрямку руху, поїздки в обидва кінці та зворотні поїздки 
заборонені. 

Пільговий квиток Tricky Ticket з KreisBonusCard Junior 

Особи молодше 21 року при наявності картки KreisBonusCard Junior та постійного місця 
проживання в місті Тюбінген можуть придбати квиток Tricky Ticket за пільговою ціною 5,00 €. Він 
доступний у всіх торгових точках міської комунальної служби Тюбінгена. Квиток на місяць дійсний 
у шкільні дні з понеділка по п’ятницю з 14:00, у дні шкільних канікул з 8:30, а в суботу, неділю та 
святкові дні цілий день на території дії транспортного об'єднання naldo. 

Безкоштовний проїзд в TüBus по суботах 

Щосуботи в автобусах Тюбінгена можна їздити безкоштовно. Просто сідайте в автобус та їдьте. 

Пропозиція діє кожної суботи з 00:00 до 05:00 неділі на маршрутах TüBus в межах міста Тюбінген 
(тарифна зона 11), а також в нічних автобусах №88, №90 – №99 на території міста. 

Пільги не діють на проїзд за межі міста Тюбінген. 

https://www.swtue.de/oepnv/fahrplan-und-liniennetz/liniennetz.html
https://www.swtue.de/oepnv/fahrplan-und-liniennetz/liniennetz.html

