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Salzgitter şehrinin sosyal biletine ilişkin broşür 
  

Sosyal bilet nedir? 
  

Sosyal bilet, Salzgitter şehri (tarife bölgesi 60) içinde yerel toplu taşıma araçlarını esnek bir şekilde kullanma 

hakkına sahip olan kişilere indirimli bir aylık biletidir. Sosyal biletin fiyatı yetişkinler için (15 yaşından 

itibaren) 25,00 € ve çocuklar için (6 ila 14 yaş arası) 15,00 €'dur. Sosyal bilet, fotoğraflı kimlik belgesi veya 

VRB müşteri kartının yanı sıra yetkilendirme kimliğinin ibraz edilmesiyle KVG hareketlilik merkezinden 

satın alınabilir: 

  

KVG hareketlilik merkezi 

Konrad-Adenauer-Strasse 8 

38226 Salzgitter 

  

Kimler yetki kartı alabilir? 
  

Ana ikamet yeri Salzgitter şehri olan sakinler, 

• Yaşlılıkta ve SGB XII'ye göre düşük kazanç kapasitesi durumunda geçim veya temel güvenlik yardımı 

alanlar, 

• SGB II'ye göre temel güvenlik veya sosyal yardımı alanlar, 

• Yardım Yasasına göre yardım alan Sığınmacılar 

• SGB VIII’e göre transfer ödemeleri alanlar. 

Bu yardımları sürekli olarak alan kişiler ve bu tür bir yardım topluluğunun aile üyeleri yetki kartından 

yararlanabilirler. 

  

Yetkilendirme kartı nereden ve nasıl alınabilir? 
  

Yetki kartları her yılın başında Salzgitter şehri tarafından gönderilir. Yararlanıcı olarak yetki kartı 

almadıysanız, Sosyal ve Yaşlılar Hizmetinde sizden sorumlu kişiden bir yetki kartı alabilirsiniz. 

SGB II'ye göre hak sahipleri, Lebenstedt belediye binasının 4. katındaki belirlenmiş odalardan alabilirler. 

Mülakat için Salzgitter Pass veya mevcut fayda bildirimi ve fotoğraflı kimlik gereklidir. 

  

İpuçları: 
  

• Sosyal bilet yalnızca Salzgitter şehri bölgesindeki KVG Braunschweig, Regionalbahn Braunschweig (RBB), 

DB Regio AG ve Harzbus GbR için geçerlidir. Ancak bireysel yolculuklar için kart genişleme ile diğer tarife 

bölgeleri için de kullanılabilir. Bununla ilgili bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: https://www.kvg-

braunschweig.de/Service/OEPNV-von-A-Z/E/Ersatzfahrschein/ 

• Salzgitter şehri bölgesinde toplu okul saat bileti alma hakkı olan çocuklar sosyal bileti kullanamazlar. 

• Fotoğraflı kimliği olmayan 16 yaşından küçük kişiler, geçerli bir okul sertifikası ibraz ederek KVG'den VRB 

müşteri kartı alabilirler. 

• Sosyal biletle ilgili daha fazla bilgiyi internette şu adreste bulabilirsiniz: 

https://www.salzgitter.de/sozialticket veya Tel. 05341 / 839-4428 
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Sosyal bilete giden yol 

  

  

Sosyal biletle sürüş 
Otobüs veya trenle seyahat ederken her zaman aşağıdaki geçerli belgeleri yanınızda bulundurunuz: 

 

 
Bilet muayenesi sırasında yukarıda belirtilen belgelerin sunulmaması veya eksik sunulması durumunda, 

Braunschweig Bölgesi Taşımacılık Birliği'nin (VRB) Genel ve Özel Taşıma Koşullarının 9. Bölümüne göre 

artan bir taşıma ücreti tahsil edilecektir. 

  

Genel bakış Yetkilendirme Kimliği: Sosyal bilet: 

Geçerlilik 

 

• Yalnızca fotoğraflı kimlik 

veya VRB müşteri kartı ile 

• Bir yıl geçerlidir (mevcut 

yardım bu tarihten önce sona 

ererse, hak kazanma kartı 

geçersiz olur) 

• Sadece yetki kartı ile 

• Bir ay geçerlidir (ayın 1. gününden son 

gününe kadar) 

• Tüm gün geçerlidir 

Daha öte 

koşullar 

 

• Aktarılamaz 

• Herhangi bir paket servis yönetmeliği içermez 

• Tarife bölgesi 60 (Salzgitter) ile sınırlıdır 

Tek seferler için bir genişletme kartı ile isteğe bağlı genişletme mümkündür. 

 

Yetkili kişilerden misiniz? Henüz bir yetki kartı almadınız 
mı?

Servis departmanınızdan 
aşağıdakilerle randevu:

• Fotoğraflı Kimlik ve Salzgitter 
Pass veya

• Fotoğraflı kimlik ve mevcut 
fayda bildirimi

• Yetki kartının makbuzu

KVG hareketlilik merkezinde sosyal biletin satın alınması:

Fotoğraflı kimlik veya VRB müşteri kartının yanı sıra yetkilendirme kimliği

Fotoğraflı kimlik

veya

VRB müşteri kartı

Yetkilendirme Kimliği Sosyal bilet

http://www.salzgitter.de/
mailto:info@stadt.salzgitter.de

