VVS “Scool-Abo”
Okulumuza ulaşım için Stuttgart Trafik ve Tarife Hizmet Birliği'ne (VVS) ait "Scool-Abo" aboneliğine katılım
tavsiye edilmektedir. 43,20 Euro veya 40,20 Euro’luk ödeme payı ile Stuttgart'ta (tarife güncellemesi
1.1.2018) oturduğunuz yerden okula ve boş zamanınızda tüm VVS ağında tüm otobüslerle ve metrolarla
seyahat edilebilir. Bazı durumlarda çevre ilçelerin yönetmelikleri nedeniyle farklılıklar ortaya çıkmaktadır.
Scool-Abos avantajlarına genel bakış
Ek ücret olmadan ağ kapsamında "günün her saati" geçerlilik.
Tatil ayı ağustos hesap tahsili olmaksızın ücretsiz
Birçok avantajları olan eTicket çip kartı polygo olarak sürüm: https://www.mypolygo.de/.
Çip kartın zahmetsizce eve gönderilmesi.
eTicket çip kartı kaybolduğunda/zarar gördüğünde 15,00 Euro işlem ücreti karşılığında yedeği
çıkartılır (tarife güncellemesi 1.1.2018).
Açıklamalar ve randevular
Abonelik katılımı
Scool-Abo katılımı için sipariş belgesi en geç Temmuz sonuna kadar okula teslim edilmelidir. Çip kartı
doğrudan eve gönderilir. Abonelik oranlarının hesaptan tahsili ayın başlangıcında gerçekleşir.
Tek bir ayın talep edilmemesi
Scool-Abo esasen tüm eğitim yılı süresince geçerlidir (Eylül'den sonraki yılın Ağustos ayına kadar). Bir ay
içerisinde seyahat edilmeyecekse yetkili abonelik merkezi önceki ayın 1.'ine kadar yazılı veya elektronik
olarak bu hususta bilgilendirilmelidir. Ardından gelecek ay hesap tahsili gerçekleşmeyecektir ve çip kart
elektronik olarak kapatılacaktır.
Başarısız hesap tahsili
Ödeme paylarının tahsilinde başarısızlık olduğunda uyarı işlemi gerçekleşir, bunun için ise halihazırda
diğer harici ücretlerin (örneğin banka ücretleri) dışında 3,50 Euro tutarında bir işlem ücreti tahakkuk eder.
Ödeme gecikmeleri VVS'nin "Scool" abonelik yöntemi tarife belirlemelerine göre hariç bırakılır ve çip kartı
kapatılır. Ayrıca yedek olarak fişler daha sonra bir satış yerinden temin edilmelidir.
Uzatmalar
Gelecek yıl yine okula gidilecekse abonelik otomatik olarak uzar.
Geç kayıt
Temmuz sonundaki teslim tarihine uyulamaması halinde yine de kamusal ulaşım araçlarından
yararlanabilmek için şunlar yapılmalıdır: Eylül'de okul tarafından bir yedek hizmet birliği pasosu verilir,
bununla Eylül ve Ekim ayları için öğrenci aylık kartları ve gerekirse ağ fişleri bir satış yerinde tam fiyat
karşılığında satın alınabilir (Asıl tutarın üzerindeki masrafların geri alınması için geri alınma yöntemine
bakın). Scool abonelik yöntemine katılım ancak Kasım ayından itibaren mümkün olur. Ancak bunun için
Scool sipariş belgesi en geç 1. okul haftasının sonuna kadar okul sekreterliğine teslim edilmelidir.
Ardından çip kart Ekim sonuna kadar gecikmesiz gönderilir.
Geri alma yöntemi
VVS'nin "Scool" abonelik yöntemine katılmak istemeyenler sipariş belgesinde "Sadece hizmet birliği
paso siparişi" alanını işaretler, sipariş belgesini okuldan onaylatır ve bir satış yerinde gerekli öğrenci aylık
fişlerini temin eder. Bu arada satın alma fiyatı öncelikle tam tutar olarak ödenir. Okul yarı yılının sonunda
okul üzerinden aylık asıl tutarı aşan ilgili tutarların geri alınması için müracaatta bulunulabilir. Ancak Scool
aboneliği hizmetler (örneğin ücretsiz ağ ek fişleri, kayıp durumunda yedeğin temini) maalesef sağlanamaz.
Daha fazla bilgi 0711 / 19449 no.lu VVS telefon servisinde sunulmaktadır
Güncelleme: Eylül 2018

