
 
 

 
Pretplatni čki postupak „Scool“  

Prometno-tarifne unije Stuttgarta 
 
Za putovanje do naše škole, preporučujemo Vam sudjelovanje u pretplatničkome postupku „Scool“, koji organizira Prometno-
tarifna unija Stuttgarta („Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart - VVS“). U Stuttgartu je, po  cijeni od  43,20 €, odnosno 40,20 € 
(ova se tarifa primjenjuje od 1.1.2018.), u čitavoj VVS mreži, kako autobusima, tako i željeznicom, dostupna vožnja od mjesta 
prebivališta do škole, te vožnja tijekom slobodnog vremena. U nekim slučajevima, i u određenim okruzima, zakonski su 
uređena odstupanja.  
 
Pregled prednosti pretplatni čkog postupka „Scool“ 
 
� Vaša karta vrijedi u čitavoj transportnoj mreži, „24 sata na dan“, bez dodatnih troškova. 
� Tijekom ljetnih praznika, u mjesecu kolovozu, uslug u prijevoza dobivate gratis, bez naknade.  
� Izdavanje elektronske, eTicket-kartice s čipom, naziva „polygo“,  nudi Vam brojne pogodnosti: 

https://www.mypolygo.de/. 
� Lakše i ugodnije slanje kartice s čipom na kućnu adresu. 
� U slučaju gubitka/oštećenja elektronske, eTicket-kartice s čipom, plaća se naknada za obradu, u iznosu od 15,00 € (ova 

se tarifa primjenjuje od 1.1.2018.). 
 
Pojašnjenja i termini  
 
Sudjelovanje u pretplati 
Narudžbenicu za sudjelovanje u pretplatničkom postupku „Scool“, u školi morate predati najkasnije do konca srpnja. Kartica 
s čipom bit će poslana izravno na Vašu kućnu adresu. Mjesečna pretplatnička naknada naplaćuje se početkom mjeseca. 
 
Neiskorištavanje tijekom pojedinih mjeseci 
“Scool“ pretplata, u načelu, vrijedi tijekom ukupnog trajanja školske godine (od rujna, pa sve do kolovoza godine koja slijedi). 
Ako tijekom pojedinog mjeseca ne namjeravate koristiti uslugu prijevoza, o tome, pismenim ili elektronskim putem, morate 
izvijestiti pretplatnički centar, i to najkasnije do 1. dana u prethodnom mjesecu. Nakon toga, u mjesecu koji slijedi, pretplata 
Vam neće biti naplaćena, a kartica s čipom bit će elektronski blokirana.   
 
Neuspjela naplata naknade 
U slučaju neuspjele naplate troškova, uvodi se postupak naplate, pri kojem se trenutačno uračunava naknada obrade u visini 
od 3,50 €, uz dodatnu naplatu ostalih troškova (npr. bankovne naknade). Neplatiše se, u skladu s tarifnim odredbama, 
isključuju iz „Scool“ pretplatničkog postupka Prometno tarifne unije Stuttgarta, a njihova se kartica s čipom elektronski blokira. 
Neplatiše potom, zamjenski, ubuduće moraju kupovati vozne karte na određenim prodajnim mjestima. 
 
Produljenja 
Ako školu budete pohađali i u sljedećoj godini, pretplata će se automatski produljiti. 
 
Kasnija prijava 
Ako se ne budete mogli pridržati termina predaje zahtjeva, koji istječe koncem srpnja, da biste ipak mogli koristiti javna 
prijevozna sredstva, trebat ćete postupiti na sljedeći način: u rujnu, škola izdaje zamjensku iskaznicu Prometno-tarifne unije, 
s kojom ćete, za mjesece rujan i listopad, na određenim prodajnim mjestima, i po punoj cijeni, moći kupiti školske mjesečne 
pokaze, kao eventualno i dodatne karte za prijevozničku mrežu (za naknadu troškova koji nadilaze Vaš vlastiti udio, v. 
Postupak o povratu sredstava). Sudjelovanje u pretplatničkom postupku „Scool“, moguće je tek početkom studenog. U tu 
svrhu, u tajništvu škole, najkasnije do kraja 1. školskog tjedna, morate predati „Scool“ narudžbenicu. Nakon toga će Vam, 
pravovremeno, do konca listopada, biti poslana kartica s čipom. 
 
Postupak povrata sredstava 
Ako ne želite sudjelovati u „Scool“ pretplatničkom postupku VSS-a, u narudžbenici trebate označiti „Naru čujem samo 
iskaznicu Prometno-tarifne unije“ , nakon čega ćete, nakon što tu narudžbenicu bude potvrdila škola, na određenim 
prodajnim mjestima moći kupiti mjesečne karte za učenike koje su Vam potrebne. Pritom će Vam kupovna cijena, na početku, 
biti naplaćena po punoj cijeni. Na školskom polugodištu, putem škole, možete zatražiti povrat onih troškova, koji nadilaze Vaš 
mjesečni vlastiti udio u troškovima. Međutim, povoljnosti iz „Scool“ pretplate (npr. besplatne dodatne karte za prijevozničku 
mrežu, nadomjestak izgubljene iskaznice), Vam nažalost neće moći biti osigurane. 
 
Za sve ostale informacije, molimo obratite se VVS s lužbi za korisnike, na telefonski broj:   
0711 / 19449 
 
Obnovljeno: Rujan, 2018. 


