
Ціновий рівень 1 2 3

Разовий проїзний квиток 
Поїздка в один напрямок з 
пересадкою

Коротка дістанція:   
3 зупинки автобусом чи трамваєм 

Дорослі 2,50 4,20 5,90

Діти (6-14 років) 1,50 2,50 3,50

1 особа 1,60

Багаторазовий проїзний 
квиток 2x4: 
2 проїзних квитка, кожен для 4 поїздок, 
знижка 10% 

Дорослі 18,00 30,20 42,50

Діти (6-14 років) 10,80 18,00 25,20

Картка балів
Багаторазова картка:
гнучка для всіх цінових рівнів.
20 балів = 16,00 євро

1 особа
3 балів 
( 2,40 )

5 балів 
( 4,00 )

7 балів 
( 5,60 )

НОВИНКА: денний квиток 
на будь-яку кількість поїздок за день. 
В категорії цін 2 виберіть 
зону A і B або B і C

Одна персона+ 6,00 9,00 12,00

Вдвох+ 9,00 12,00 18,00

Группа 12,00 18,00 24,00

RegioKarte  (місячні квитки, які діють на території об'єднання)

Дорослі

Проїзний квиток можна передавати 
іншим персонам

Можливість взяти з собою попутників 
в вихідні та святкові дні

Передача  дійсна з обраного вами дня 68,00  за місяць

Абонемент  прямий дебет кожного місяця,  
економія на рік: 135,60 56,70  за місяць

Річний квиток  одноразова оплата (⩠ 57,83 на місяць)  694,00  за рік

Особистий квиток
Немає можливості взяти попутників  
собою

Базис  поїздки протягом одного календарного місяця   62,50  за місяць

Школярі, учні виробничого навчання 
та студенти

Пільговий персональний квиток

Дійсний протягом календарного 
місяця(ів)

Учень  дійсний разом з посвідченням 46,50  за місяць

Абонемент учня  дозволяє їздити цілий рік та економити 38,80  за місяць

Семестровий квиток  дійсний разом з  студентським  
посвідченням або паспортом 89,00  за семестр

 квиток підключення діє 
24 години в 5 регіональнихоб`єднаннях

Дійсний тільки для 1 особи разом з RegioKarte або 
семестровим квитком

 

 13,00

Тарифи в регіональному транспортному  
об‘єднанні Фрайбурга (RVF)

Витяг з тарифів за станом на 08/2022. 
Вся інформація в євро з ПДВ

Інформація про 
розклад плюс 
мобільний квиток
через додаток 
FahrPlan+

Квиток для 
найкоротшої лінії 
через додаток 
FAIRTIQ 

Зверніть увагу: якщо 
ви не пред‘явите 
дійсний квиток 
стягується штраф  
60 євро

%

у вільний час можна їздити у 5 регіональних 
об`єднаннях www.fanta5.com

Квитки через смартфон % Знижка. (%).  
www.rvf.de/mobilticket%

%

%

%

Регіональне 
транспортне 
об‘єднання 
Фрайбург  
www.rvf.de



Територія мережі включає райони Брайсгау-
Хохшварцвальд і Еммендінген і місто Фрайбург. 
Тарифи RVF (крім короткомагістральних) діють  
на всіх автобусах, трамваях, міських електричках  
(S-Bahn) і на регіональних потягах.

Найкоротша лінія через додаток. Базова ціна  
1,20 євро за поїздку. Додатково за кожен розпочатий 
кілометр найкоротшої лінії 0,25 євро; Дітям надається 
знижка 40%.

Коротка дистанція дійсна на 3 зупинки (зупинка 
посадки не враховується) з пересадками; дійсна 
протягом максимум 20 хвилин в трамваї та в автобусі, 
але не на потязі, SEV або в регіональному експресс-
автобусі (Regio-Expressbus).

Разові квитки пропонуються для кожного з трьох 
цінових рівнів для дорослих і дітей. Квитки на кілька 
поїздок, одноденні квитки або RegioKarte варті також 
для малого числа поїздок. Квитки на кілька поїздок 
(квитки 2x4 та квитки з балами) пропонують знижку  
на одну поїздку порівняно з разовим квитком.

Багаторазовий проїзний квиток 2x4 може бути 
оформлений двома субкартками по чотири поїздки, 
так що кожна може бути використована окремо двома 
особами.

Картку балів можна гнучко використовувати для 
знецінення різної кількості балів на різних цінових 
рівнях а такожє для зони переходу до RVL. 
Одноразові квитки та квитки на кілька поїздок дійсні 
ступінчасто починаючи від моменту валідації до місця 
призначення: рівень ціни 1 = 1 година, рівень ціни  
2 = 2 години та рівень ціни 3 = 3 години. Пересадки  
та перерви в дорозі дозволені, їздити по кільцю або 
назад не дозволено.

НОВИНКА: денний квиток для 1 або 2 осіб і до 4 дітей 
а також для 5 осіб. Будь-яка кількість поїздок на день 
до закінчення роботи в обраному ціновому рівні; при 
покупці на рівні цін 2 зверніть увагу на тарифну зону  
A і B або B і C. Ідеально підходить для сімейних або 
групових поїздок.

Дитячий тариф діє для дітей віком від 6 до 14 років 
включно.

RegioKarte (регіональний квиток) діє на будь-яку 
кількість рейсів автобусом і поїздом на всій території 
транспортного об‘єднання.

RegioKarte з можливістю передачі дійсний з вільно 
обраного вами дня до попереднього дня наступного 
місяця.

Недорогі альтернативи для звичайних поїздок: 
RegioKarte Abo (абонемент): оплата здійснюється 
щомісячним прямим дебетом; своєчасна доставка 
місячних виплат поштою (раз на півроку). Замовляйте 
та регулюйте натиснувши на посилання  
vag-freiburg.de/aboonline.

Річний квиток RegioKarte: знижена одноразова сума 
на 12 місяців подорожі.

RegioKarte з можливістю передачі, абонемент  
та річний квиток дають можливість взяти з собою  
в неділю та в дні державних свят одного дорослого  
та до 4 дітей.

Проїзні квитки RegioKarte базіс (дорослі), учень 
(включаючи учнів виробничого навчання і студентів)  
і діти (не зараховані до школи) є іменними та не 
підлягають передачі.

Для RegioKarte учень також потрібен безкоштовнa 
Stammkarte (можна одержати в школах ).

Абонемент учня (SchülerAbo): оплата здійснюється 
щомісячним прямим дебетом; своєчасна доставка 
місячних виплат реалізується поштою (раз на півроку). 
Замовляйте онлайн на abo.vag-freiburg.de/schueler 
або через школи.

  Режим дозвілля: з понеділка по п‘ятницю  
з 14:00 та весь день у вихідні, державні свята та 
канікули в різних землях можна їздити безкоштовно  
в сусідніх транспортних об‘єднаннях TGO, VSB, RVL  
і WTV.

Семестровий квиток (SemesterTicket) доступний на всі 
три місяці. Тільки для студентів приймаючих участь 
університетів Фрайбурга, онлайн на vag-onlineshop.de 
для Uni, PH, KH та HS для музики.

   Мобільні квитки (MobilTickets) - це квитки через 
додаток зі знижкою (%) на одноразові квитки, 
денні квитки і badisch24.

Групи можуть отримати групові квитки зі знижкою  
на одну поїздку. Зазвичай дешевшим і простішим у 
використанні є денний квиток (TagesKarte) «Група». 
Для шкільних груп, які проживають декілька днів на 
території RVF, є окрема пропозиція.

Провіз велосипедів в регіональних потягах і міських 
електричках (S-Bahn) в межах місткості дозволений 
безкоштовно. У будні з 6 ранку до 9 ранку ви можете 
взяти разовий квиток або багаторазовий квиток за 
дорослим тарифом відповідного цінового рівня. 
Провіз велосипедів у міських та регіональних 
автобусах, а також у трамваях не дозволений.

Собакам потрібен одноразовий або багаторазовий 
квиток для дітей у відповідній ціновій категорії або  
RegioKarte (крім учнівського абонемента RegioKarte).

Для сусідніх асоціацій TGO, VSB, RVL і WTV діють 
перехідні тарифи. 

bwtarif для подорожей, які перетинають кордони 
мережі, визнається у RVF проїзним квитком.

DB City-Ticket дійсний для однієї поїздки в тарифній 
зоні А.

BahnCard 25/50 німецької залізниці не визнається для 
подорожей у межах зони мережі RVF.

BahnCard 100 дійсна в RVF на всіх залізничних 
маршрутах у тарифній зоні A та Südbadenbus.


