
Kérjük, a vonalkódot ne hajtsa meg!
Barcode bitte nicht knicken!
Please do not bend at the barcode!

 CIV 8190 560 677 01

UTAZÁSI ENGEDÉLY / VOUCHER
(Menetjegy + felár)

 Strázsi Katinka

 2015.03.29.  1996.01.19
 Jegy  Viszonylat Osztály  Km Ár   
 Menetjegy  Újszász (-) Szeged  2  MÁV 161  HUF  1�523���

 Felárak:

 Helyjegy / reservation: ��CAMPUS�EX 1576  HUF  291���

 ��51���� ��41���� ��2015.03.29.  18:40

 1 fő���50% kedvezmény
 Egy útra,���Km: MÁV 161  Fizetve:  HUF   1�814���

67211848985836445720638684647047

550864009406

Ez a jegy kizárólag a rajta feltűntetett személyt jogosítja fel utazásra a megadott napon és
viszonylaton. A helyjegy, pót- és helyjegy csak a megjelölt vonaton érvényes.
A jegy ellenőrzésekor a személyazonosságot és a kedvezményre való jogosultságot
igazolni kell.
Kérjük, hogy a jegyet a méret változtatása nélkül, A/4-es  fehér papírra, jó minőségben
nyomtassa ki. A részben kinyomtatott, sérült, szennyezett vagy olvashatatlan jegy
érvénytelen.
Ha kérdése van, keresse fel honlapunkat a www.mav-start.hu címen, vagy hívja a
MÁVDIREKT-et a 06 (40) 49 49 49-es telefonszámon.

Köszönjük, hogy a vasutat választotta!
Kellemes utazást kívánunk!

Mit diesem Fahrschein ist nur die darauf aufgeführte Person an dem angegebenen Tag und
an der angegebenen Strecke zur Fahrt berechtigt. Platzreservierung ist nur für den
angegebenen Zug gültig.
Bei Fahrscheinkontrolle müssen die Identität und die Berechtigung zur Ermäßigung
nachgewiesen werden.
Wir bitten Sie, die Fahrkarte ohne Größenänderung auf ein weißes A4-Papier in guter
Qualität auszudrucken. Nur teilweise ausgedruckte, beschädigte, verschmutzte oder nicht
lesbare Fahrscheine sind ungültig. Bei weiteren Fragen besuchen Sie unsere Webseite unter
www.mav-start.hu oder rufen Sie unsere Info-Hotline + 36 1 444 44 99 an!

Vielen Dank, dass Sie sich für die Bahn entschieden haben!
Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise!

The ticket only entitles the person, who is indicated on the ticket to travel on the day and
route as specified on the ticket. Seat reservation is valid only on the specified train.
Identity and eligibility for discount must be proven at ticket checking.
Please print the ticket in good quality, on A4 paper without changing the size. A partly
printed, damaged, soiled or illegible ticket is invalid.
If you have any questions, please visit www.mav-start.hu or call +36 1 444 44 99.

Thank you for travelling by train!
We wish you a pleasant journey!

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vegye meg nemzetközi jegyét is online! www.mav-start.hu
Iratkozzon fel hírlevelünkre a hirlevel.mav-start.hu oldalon!

Az Ön által választott utazás / Your itinerary / Ihre gewählte Reise

HONNAN / VON / FROM HOVÁ / NACH / TO Oszt.

03.29 18:40 Újszász Szeged 03.29 21:02 1576 2

A kiválasztott vonatok menetrendje külön értesítés nélkül változhat. Kérjük, hogy utazás előtt ellenőrizze a menetrendet a www.mav-start.hu oldalon.
Fahrplan der ausgewählten Züge kann ohne weitere Ankündigung geändert werden. Vor Ihrer Reise überprüfen Sie bitte den aktuellen Fahrplan auf www.mav-start.hu.
Schedule of the selected trains is subject to change without further notice. Do not forget to check the valid timetable at www.mav-start.hu before your journey.
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