RufBus: мобільний також у сільській місцевості
У багатьох місцях по всій VRT використовуються так звані
автобуси на виклик, які можна забронювати за допомогою
програми розкладу VRT або інформаційної служби розкладу VRT.
RufBus може бути звичайним автобусом, мікроавтобусом або таксі залежно від попиту. Він курсує у звичайному режимі згідно з розкладом
і зупиняється як зазвичай на вказаних зупинках, але тільки якщо ви
зареєстрували свою подорож до 60 хвилин наперед.
Групи з 8 і більше повинні зареєструватися по телефону принаймні за
24 години. Таким чином, водій автобуса знає, що ви хочете їхати,
зупиняється на вашій зупинці, і ви їдете зі звичайними квитками VRT.
Ми просимо вас бронювати RufBus лише в тому випадку, якщо інші
регулярні сполучення з таким самим початком і пунктом
призначення відсутні.

Нижче ми пояснюємо, як працює бронювання.
1. Знайти зв'язок
•

виберіть потрібну поїздку RufBus ( позначену телефонною
трубкою) у розкладі повідомлень, в інформації про розклад VRT
або в програмі розкладу VRT.

2. Своєчасно бронюйте онлайн за допомогою інформації про
розклад VRT та програми розкладу VRTmind. 60 Minuten vor Abfahrt
•
•
•
•

• Натисніть кнопку «Онлайн бронювання».
• Зареєструйтеся під час першого бронювання або
зареєструйтеся під час повторного бронювання
• Вкажіть кількість пасажирів, багажу, інвалідних візків тощо
• Забронювати RufBus – підтвердження миттєво, можливі
скасування
• Бронювання для груп від 8 осіб з понеділка по п'ятницю з 8:00
до 18:00 за номером 06 51/999 878 99. Також можливе
бронювання за телефоном для окремих осіб.
• Довгострокове бронювання, наприклад, для поїздок у школу та
дитячий садок, за телефоном 06 51/999 878 99.

3. Розпізнати RufBus
• Автобуси на виклик, зупинки та проїзди також позначені телефонною
трубкою ( )
• Таксі також можна використовувати як автобуси на виклик
4. Купуйте квиток і вперед
• безпосередньо від (дзвінка) водія автобуса

• через програму розкладу VRT
• без доплати за поїздки RufBus
У пояснювальному відео на нашому веб-сайті www.vrt-info.de/rufbus ми
також знову пояснюємо, як керувати RufBus.

Тут всюди рухається RufBus
У сільській місцевості, зокрема, RufBus їздить до місць, які
неможливо з’єднати звичайним автобусом. Наприклад, через те,
що дорожня ситуація не дозволяє, або через те, що попит просто
не такий великийЗавдяки цим пропозиціям RufBus можна
підтримувати цілі автобусні маршрути, краще об’єднати сільські
громади, а автобусне сполучення по всій території, особливо в
сільській місцевості, можна забезпечити на майбутнє. Цим
символом також позначені зупинки, на яких їздять RufBuses, і самі
транспортні ( ) засоби.

