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EN UCUZ IMKAN HANGISI ?

 Promosyon Fiyat Cip kartinin avantajlarini bilmeyenlere: Ilk yolculugunuzdan itibaren
mümkün olan en ucuz tarife ile yolculuk yapacaksiniz. Hangi tarifin sizin icin en uygunu
oldugunu düsünmek zorunda degilsiniz artik, sistem en ucuz imkani secip hesabinizdan
düsecek. Diger belirli bir zaman icin gecerli olan kartlardaki gibi, hasta oldugunuzda, izinli
oldugunuzda vs. hic bir kayibiniz olmayacak!
 Devredilebilir Cip kartini otobüs soförü yada Kaiser-Josef-Platz’da müsteri ofisimizden taleb
edebilirsiniz (kaparo 3 €). Cip kartina ihtiyac duymadiniz takdirde (mesela tasinma),
müsteri ofisinde kaparo ve kartin üzerinde artan miktar iade edilecektir.
 10, 20 veya 50 Euro’yu otobüs soföründe veya müsteri ofisinde yükleyebilirsiniz. En az
yükleme ücreti 10 Euro.
 Her biniste cihaza kayit edilmeli (Cip Karti cüzdanizda durabilir, kontaksiz bir sekilde
dokun-gec seklinde degerden düsecektir). Otobüse binerken Cip kartinizi cihaza temas
ettirmelisiniz. Otobüs duraktan haraket ettigi an kontrolcüler otobus bileti istediklerinde cip
karti ile ödeme yapilmasi mümkün degildir.
 Cip kartindan gereken miktar düsürüldügünde yüksek bir ses tonu duyacaksin ve otomat
da görünen yazida biletin ne kadar gecerli oldugu gösterilecektir. Ayni zaman Cip
kartinizdan düsecegi miktari ve geri kalan köntür yazilidir. Kartinizdaki miktar bitmek üzere
oldugunda otomat sizi bu konuda bilgilendirecektir.
 Kartinizdan gereken miktar düsürülemedigi takdirde üc kere yüksek bir ses tonu ile
uyarilacaksiniz ve otomatda „Karte bitte noch einmal anhalten/Karti lütfen tekrar
dokundurun“ yada „Karte leer/Kartiniz bos“ yazisi olacaktir.
 Kartinizda sadece bir kac Cent kaldiginda, bir yolculuk icin eksiye girebilirsiniz ve o eksi
miktar kartiniza kayit edilecektir. Bir daha ki dolum yaptirdiginizda o miktar degerden
düsürülecektir.

Nasil uygulaniyor bu „en düsük fiyat sistemi“ ?
 Ilk hesaptan düsürülme 40 dakkika icin 1,90 €, yani bu 40 dakkika icerisinde hesaptan
miktar düsürülmeyecektir (mesela aktarma yapildiginda)
 40 dakkika sonra, ve 3 saat icerisinde ilk hesaplamadan sonra 1,50 € (bu durumda 3saatlik bilet 3,40 € geliyor)
 Bir sonraki hesaptan düsürülecek olan miktar 3 saat sonra olacaktir ve bunun ücreti ise
yine 40 dakkikalik bir zaman icin 0,50 € (Günlük kart icin ödenilen fark), bu durumda daha

fazla miktar düsürülmeyecektir hesaptan, yani günlük maximum Günlük-Kart icin ödenilen
fiyat düsürülebilir hesaptan)
 7 gün icerisinde hesaptan düsürülen ilk kayitdan itibaren maximum Haftalik-Kartin tarifesi,
 Cumartesi günleri en fazla Cumartesi-Günlük-Kartin tarifesi.
 30 gün sonra yine yeni bir gözetleme dönemi basliyor.
Günlük sabahlari ise, ve aksamlari yine eve giden yolcu Cip karti ile sadece 3,80 € ödüyor (iki
kere hesaptan 1,90 € düsürülüyor), biletinizi selfservis otomatlarindan aldiginizda ise 3,90 €
ödüyorsunuz. Günlük kullanimda aylik yaklasik 9 € tasarruf ediyorsunuz. Yillik neredeyse 100 €
yapar!

Hesabimdan düsürülen miktarlari nasil kontröl edebilirim?
En düsük fiyat derecesinin hesaplanmasi ilk deger düsürüldügü an baslar ve her hangi kontör
yükleme etkilemez. Tariflerin derecesini takip etmeniz icin, müsteri ofisimizden veya otobüs
sürücümüzden kartin üzerinde bulunan bilgilerin baskisini alabilirsiniz. Sadece bu sekil bir
sonraki kullanacaginiz indirim derecesini takip edebilirsiniz.
Wels bölgesi icin iki kez ödeme yapmamaniz icin baskiyi Kernzone Wels bölgesel otobüsüne
bindiginizde sürücüden almaniz gerekiyor. Tek yön veya günlük biletler bölge siniri Wels den
itibaren kesilir.
Yapilan baski böyle görünüyor:

21.06.2008 tarihinde sadece 0,30 € düsülmüs degerden, cünkü haftalik bilet ücretina ulasilmis.
Bir sonraki hesap 26.06.2008 tarihinde degerden düsürülmüs. „W“ harfi haftalik bilet statüsüne
ulasildigini gösteriyor. „T“ harfi ise günlük bilet statüsüne ulasildigini gösteriyor. Ayni durum
28.06. veya 05.07. tarihlerinde uyuglanmis. 10.07. tarihinde sadece 2,70 € hesaplanmis, cünkü
aylik biletin ücretine ulasilmis. Üste yazilan: Aylik kart 17.07.2007 tarihine kadar. 18.07.2008 yeni
gözetim süresi basliyor.

YASLILAR VE ÖZÜRLÜLERE INDIRIM VAR MI?

 63 yas üzeri olan bayanlar ve 63 yas üzeri olan baylar, ayni zamanda 70% özürlü
olanlara özel cip karti cikartilabilir ve cok uygun fiyatlarla yolculuk edebilirler.
 Cip kartini yolcu Kaiser-Josef-Platz’da müsteri hizmetleri ofisinden temin etmeli.
Yaninda bulundurmasi gereken fotografli bir kimlik, ve ekstradan bir fotograf, sahsi cip
kartin basilabilmesi icin. Ödenmesi gereken senelik ücret (ÖBB Vorteilscard Senior veya
Spezial yoksa) ve bir kerelik ödenmesi gereken cip kartin ücreti. Karti 10, 20, yada 50 €
ile otobüs soförüde doldurabilir. En az doldurulmasi gereken miktar 10 €.
 Cip karti her biniste otomat da kayit edilmeli.
 30 dakkiadan sonra ücret 1,20 €
 30 dakkikanin icinde ücret kesilmiyor, sadece kartin kayidi yapiliyor.
 Her 30 dakkiadan sonra yine 1,20 € düsülüyor degerden.
 Cumartesi günleri bir kereye mahsus 1,20 € düsülüyor degerden
 7 takvim günü icinde 1. deger düsürülmesinden itibaren maximum haftalik kartin ücreti,
 30 takvim günü icinde 1. deger düsürülmesinden itibaren maximum aylik kartin ücreti,
 30 takvim gününden sonra yeni bir gözlem dönemi basliyor.
 Dikkat: inidirimli tek yön ve günlük biletler sadece kontrol durumunda ÖBB-Vorteilscard
Senor isimli kartlarinizi gösterebildiginizde gecerlidir.
 Sosyal hizmetler bölümü Wels’li yaslilar ve özürlüler icin kupon dagitiyor. Bu kuponlar
müsteri subemizde cip kartiniza yükleniyor. Yaslilarin kuponlari her önümüzdeki ocak
ayin 31e kadar gecerlidir, baskasinin üzerine yazilamaz ve defterin icinden cikarilmasi
yasaktir. Her sene Kasim ayinda yaslilar defteri bir sonraki sene icin alinabilir.
 Cip kartlari üzerinde gereken takvim yili etkinlestirilmesi gerekiyor. ÖBB-Vorteilscard’inizi
göstererek yada senelik ücreti ödediginizde bunu yaptirabilirsiniz. Yeni yilda cip kartin
üzerindeki kontör en gec Ocak ayin 31’e kullanilmasi gerekiyor, en gec o zaman yeni
takvim yilili etkinlestirilmesi gerekiyor, yoksa cip karti gecersiz olur. Fakat hic bir kontör
yanmaz.

CIP KARTSIZ YOLCULUK ETMEK ?
Otobüste self-service-otomatlarinda veya Kaiser-Josef-Platz’da tek yön biletler ve günlük
biletleri Wels ve 19 tane Wels disi sehirler icin alabilirsiniz. Otomatin kullanisi gayet basit:

Kart tipini sec (Uzun yolculuk, günlük kart, tek yön, merkez, Gencler icin 15<21, full ücret,
indirimli)
 Yolculugun ücreti gösteriliyor
 Wels disi (mesela Linz, Kernzone Linz dahil) 19 tane yer daha
 Wels disi sehirler icin (mesela Wels-Linz’e günlük gidenler) haftalik veya aylik kartin bedeli
tren istasyonunda veya obobüsde ödeniyor. Bu kartlar Wels’in tarifeli calisan tasitlarinda
gösteris karti olarak gecerli (kayit edilmiyor)
 Otobüs soförlerimiz bozuk para tasiyorlar yanlarinda. Fakat bu servis yolcularimiz
tarafindan fazlasiyla kullanilirsa, bozuk paranin kalmama ihtimalide olabilir.
 Fazlasiyla bozuk paraniz varsa ve Quickcash ile ödeme yapamazsaniz, otobüs
kullanicisindan 10 € ücret ödeyerek en düsük fiyat cip karti (3 € kaparo karsiliginda) 7 €
kontör ile alabilirsiniz. Bu karti her biniste otomatda degdirip, en düsük fiyatla yolculuk
edeceksinizdir.
 Biletinizi yolculuk öncesi yada yolculuga baslarken otomatda dokundurmaniz gerekiyor.
Yolculuga baslandigi an bilet kontrol ihtimali oldugunda hic bir sekilde cip kartinizi
kullanmaniz mümkün degildir. Otomatlar kontrölcülerimiz tarafindan bloke edilecektir.

ÖGRENCI- VE CIRAK olanlara FREIFAHRT?
 Freifahr-kimlikleri her zaman yaninizda bulunmali ve kontrol anlarinda gösterilmeli. Kimligini
unutmus olan biri, kontrol durumunda yolcuya bütün belgeler dahil banka havalesi
yapmasi icin evraklar verilecek. Gecerli olan Freifahr-kimligi üc gün icerisinde Securitas
sirektine faxlanirsa (Fax. Nr. 0732 341717-34, kimligin her iki tarafi, kimligin okunamamasi
takdirde size ulasabilecegimiz bir telefon numarasi), sadece islem ücreti alinacaktir.
 Ögrenciler veya ciraklar otobüse bindiklerinde sürücüye kimliklerini unuttuklarini söylerlerse
kontrolcüler haberdar edilecektir bundan. Bu durumda yine gereken evraklar verilecektir
fakat kimlik faxlandiginda islem ücreti alinmayacak. (tabi yolcu gecerli hat üzerinde
yolculuk yaptiysa).
 Schülerfreifahrausweis (ögrencilere özel basilan biletler) inklusive Schülerjahresnetzmarke
sahibi olan gencler sabah 07:45 itibaren bütün agi kullanabilirler (ondan önce ekstra
isletilen okullar icin kurslaar kullanilmali). Okul olmayan günlerde Schülerjahresmarke ayni
sekilde kullanilir. Müsteri ofisinden temin edilebilir.

MÜSTERI HIZMETLERI OFISI LINIE WELS
Kaiser-Josef-Platz/Verkehrsinsel
Pazartesi - Cuma saat 9-13 arasi, okul günleri araliksiz aksam 5e kadar acik
Telefon numarasi: 07242 44212, Fax: 07242 350441
Mail: liniewels@sabtours.at
www.liniewels.at
Müsteri hizmetleri ofisinde ayrica parkjetonun degerinide kartiniza yükletebilirsiniz (0,35 € jeton
basina)

