YoungTicketPLUS sipariş formu abonelik ve perakende satış/Yetki belgesi
Kişisel bilgiler
Lütfen okunaklı baskı harflerinde yazınız. Geçerli olanları lütfen işaretleyiniz.

Reşit olmayanlarda yasal velisinin bilgileri de girilmelidir

Soyadı/Adı

Soyadı/Adı

Cadde/Ev numarası

Cadde/Ev numarası

Posta kodu/Şehir

Posta kodu/Şehir

Gündüz erişim telefon numarası (İsteğe bağlı)

Gündüz erişim telefon numarası (İsteğe bağlı)

E-Posta (İsteğe bağlı)

E-Posta (İsteğe bağlı)

Cep telefonu numarası (İsteğe bağlı)

Cep telefonu numarası (İsteğe bağlı)

Cinsiyet

Doğum tarihi

cw cm

Talep ediyorum:

Gün

Ay

Cinsiyet

Yıl

Doğum tarihi

cw cm

Gün

(İsteğe bağlı)

Ay

Yıl

c YoungTicketPLUS Aboneliği fıyat sınıfı D aylık 59,95 €
c Aboneliği ek olarak büyük VRS-Bölgesine Kadar genişletme Fiyatı aylık 53,10 €
c YoungTicketPLUS aylık perakende satın alım, fıyat sınıfı D aylık 69,95 €
Ay

Yıl 2 0 1

Yetki belgesi:
YoungTicketPLUS ve YoungTicket sadece müşteri bir yetki belgesi ibraz
ettiğinde mümkündür. Yukarıda adı geçen kişinin okulumuzu/Eğitim merkezimizi/Hizmet noktamızı tahminen.
(Ay/Yıl) tarihine kadar
ziyaret edeceğini ve Kişi taşıma yasasının § 45a Mad. 1 göre YoungTicketPLUS.
Tarih/İmza/Birim adresinin yer
aldığı kaşe

Mesleki okul

Veri güvenliği

Vermiş olduğunuz bilgilerinizi (Bilet türü, geçerlilik alanı ve kişisel bilgiler) bu sözleşmenin yerine getirilmesi için ve kendi piyasa araştırma amaçlarımız doğrultusunda
kullanmaktayız. Çip kart üzerinde sadece bilet kontrolüne yönelik gerekli olan kişisel bilgiler kayıtlıdır (Soyadı, adı, cinsiyet, doğum tarihi). Bilet kontrolü kapsamında okunan
bilgiler kaydedilmemektedir. Bilet bloke edildiğinde (örn. sözleşme iptalinde veya kayıpta),taşıma kuruluşlarına bu bilgiler bir bloke listesi şeklinde sunulmaktadır. Bu bloke
listesi sadece bloke edilmiş bilet numaralarını ve bunu düzenlemiş olan taşımacılık şirketini içerir. Veri güvenliğine yönelik diğer bilgiler için abonman koşullarına bakabilirsiniz.
Bilgilerimin (Bilet türü, geçerlilik alanı ve kişisel bilgiler) taşımacılık şirketinin güncel bilgilerinde ve kendi tanıtımında kullanılmasını kabul ediyorum.

c

c

Bilgilerimin (Bilet türü, geçerlilik alanı ve kişisel bilgiler) taşımacılık şirketi ya da VRR
tarafından pazar ve düşünce anketlerinde kullanılmasını kabul ediyorum.

Onayınızı her an iptal edebilirsiniz.

Aşağıda belirtilen türde benimle iletişim kurabilirsiniz (Posta adresine ek olarak):

c

Telefon

c

SMS

c

E-Posta

(Lütfen kişisel bilgiler altına kaydediniz)

Abonman koşullarını, tarife şartlarını aynı zamanda VRR taşımacılık koşullarını okudum ve bunları kabul ettiğimi imzalayarak beyan ediyorum.

2 0 1
Gün

Ay

Yıl

7

7

Kent, Bay/Bayan abonman sahibinin imzası

Kent, Yasal temsilci imzası/vekil imzası (18 yaş altındakiler için)

Lütfen arka sayfayı dikkate alınız.

Bu alan taşımacılık kuruluşu tarafından doldurulacaktır:

YoungTicketPLUS
Sipari formuBir abonelik içindir

Tarih/Hizmet yeri
Düzenleyen

Bay veya bayan abonman olmak istiyorsunuz?

Taşımacılık kuruluşunun adresi:

Başvuru formunu doldurunuz ve taşımacılık kuruluşunun adresine
uygun boyutta zarf içinde gönderiniz veya doğrudan KundenCenter
‘e teslim ediniz. Lütfen Taşımacılık kuruluşunun adını ve adresini
eksiksiz yazınız: www.vrr.de/de/vrr/vu. 		
Sadece eksiksiz yazilan adres ile basvurunu formunuz isleme alinir.

Bay/Bayan abonenin Soyadı/Adı (bkz Sayfa 1)

SEPA otomatik ödeme talimatının verilmesi
SEPA otomatik ödeme talimatı
İşbu belge ile taşımacılık kuruluşuna, borç kaydı ile ödemeler alma yetkisi veriyorum. Aynı zamanda bankama, taşımacılık kuruluşu
tarafından hesabıma gönderilen borç kayıtlarını ödeme talimatı veriyorum. Ima: Borç tarihinden itibaren başlamak üzere, sekiz hafta
içinde, borç kaydedilen tutarın iadesini talep edebilirim. Bu konuda bankam ile anlaştığımız koşullar geçerlidir. Bir SEPA ana borç
kaydının ilk tahsilatından önce, taşımacılık kuruluşu bana bu yöntem türündeki tahsilat hakkında bilgi verecektir.

Hesap sahibi

Cadde/Ev numarası

Posta kodu/Şehir

Telefon- oder Cep telefonu numarası (İsteğe bağlı)

Banka

E-Posta

IBAN (International Bank Account Number)
Cinsiyet c w

cm

Doğum tarihi
Gün

(İsteğe bağlı)

Ay

Yıl

Vermiş olduğunuz bilgilerinizi (Bilet türü, geçerlilik alanı ve kişisel bilgiler) bu sözleşmenin yerine getirilmesi için ve kendi piyasa araştırma
amaçlarımız doğrultusunda kullanmaktayız.
Aşağıda belirtilen türde benimle iletişim kurabilirsiniz (Posta adresine ek olarak):

Onayınızı her an iptal edebilirsiniz.

c

Telefon

c

Tarife şartları, abonman koşulları aynı zamanda VRR taşımacılık kuralları hakkında bilgi sahibiyim ve bunları kabul ediyorum.

7

7

Tarih, Kent,
Bay/Bayan abonman sahibinin imzası

Tarih, Kent,
Yasal temsilci imzası/vekil imzası (18 yaş altındakiler için)

D

E

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gläubiger-Identifikationsnummer
İşletme
tanım numarası (Taşımacılık şirketleri tarafından doldurulacaktır)

Baskı: Ocak 2018

Komple Abonelik koşulları
Ayrıntılı abonelik koşullarını talebiniz üzerine taşımacılık kuruluşundan temin edebilirsiniz.
Bunları aynı zamanda Internet’te www.vrr.de adresinden de görüntüleyebilir ve yazdırabilirsiniz.

c

Başvuru formumun VRR AöR‘ye gönderilmesiyle birlikte bilgilerimin, başvuru
formumun işleme alınması çerçevesinde yerel yetkili taşımacılık kuruluşuna
verilmesini kabul ediyorum. Onay verilmediğinde mevcut başvuru formu VRR
AöR tarafından işleme alınmamaktadır

Her zaman iyi yolculuklar dileriz
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

SMS

c

E-Posta

