
 
 

VVS-«Scool-Abo» 
 
Για τη μετάβαση στο σχολείο συνιστάται η συμμετοχή στη συνδρομή «Scool-Abo» της Ένωσης Συγκοινωνιών και 
Κομίστρων (VVS).  Με ένα κόστος συμμετοχής της τάξης των 42,15 ευρώ ή των 33,20 ευρώ για τους κατοίκους της 
Στουτγάρδης (ισχύουσα τιμή την 1.9.2022) σας δίνεται η δυνατότητα να μετακινηθείτε από το σπίτι στο σχολείο και να 
μετακινήστε στον ελεύθερο σας χρόνο σε όλο το δίκτυο μεταφοράς της VVS με όλα τα λεωφορεία και τα τρένα.  Σε 
ορισμένες περιπτώσεις προκύπτουν αποκλίσεις από τα καταστατικά λειτουργίας των επαρχιών.  
 
Συνοπτικά τα προτερήματα της συνδρομής «Scool-Abo» 
 
➢ Ισχύει για όλο το δίκτυο όλο το εικοσιτετράωρο χωρίς επιπλέον κόστος. 
➢ Στις διακοπές του Αυγούστου είναι δωρεάν χωρίς χρέωση.  
➢ Εκδίδεται ως ηλεκτρονικό εισιτήριο κάρτας με τσιπάκι polygo με πολλά πλεονεκτήματα: 

https://www.mypolygo.de/ 
➢ Άνετη αποστολή της κάρτας απευθείας στο σπίτι σας.  
➢ Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου «eTicket-Chipkarte» γίνεται αντικατάσταση 

έναντι καταβολής ενός τέλους επεξεργασίας ύψους 15,00 ευρώ (ισχύουσα τιμή την 1.9.2022). 
 
Διευκρινήσεις και προθεσμίες 
 
Απόκτηση συνδρομής 
Το δελτίο παραγγελίας για την απόκτηση της συνδρομής «Scool-Abo» υποβάλλεται στο σχολείο το αργότερο μέχρι 
τέλος Ιουλίου. Η κάρτα αποστέλλεται απευθείας στο σπίτι σας. Η χρέωση των δόσεων της συνδρομής διεξάγεται στην 
αρχή κάθε μήνα. 
 
Μη χρήση μεμονωμένων μηνών 
Η συνδρομή «Scool-Abo» ισχύει κατά βάση για τη διάρκεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς (από Σεπτέμβριο μέχρι 
Αύγουστο της επόμενης χρονιάς). Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη μετακίνηση για κάποιον συγκεκριμένο μήνα, θα 
πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς ή ηλεκτρονικά το αρμόδιο κέντρο συνδρομών μέχρι τις 1 του προηγούμενου μήνα. Τον 
επόμενο μήνα δεν χρεώνεται ο λογαριασμός σας και ακολουθεί ηλεκτρονική φραγή της κάρτας.   
 
Χρέωση χωρίς αντίκρισμα  
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η είσπραξη του κόστους μέσω της άμεσης χρέωσης του λογαριασμού, θα κινηθεί 
διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής, για την οποία προς το παρόν υφίσταται ένα κόστος επεξεργασίας των 3,50 
ευρώ πλέον πρόσθετων τελών (π.χ. τραπεζικά τέλη).  Οι υπερήµεροι οφειλέτες θα αποκλείονται από τη διαδικασία της 
συνδρομής «Scool» και η κάρτα μεταφοράς θα μπλοκάρεται σύμφωνα με τους κανονισμούς των κομίστρων. Επιπλέον, 
θα απαιτείται για τις μελλοντικές σας μετακινήσεις η προμήθεια μαρκών από κάποιο σημείο πώλησης. 
 
Παράταση  
Εάν συνεχίσετε τη φοίτηση στο σχολείο και την επόμενη χρονιά, η συνδρομή παρατείνεται αυτόματα. 
 
Εκπρόθεσμη εγγραφή 
Αν δεν μπορέσατε να εγγραφείτε εμπρόθεσμα μέχρι τέλος Ιουλίου, ενεργήστε όπως περιγράφεται παρακάτω, ώστε να 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε πάρα ταύτα τα δημόσια μέσα μεταφοράς: Τον Σεπτέμβριο το σχολείο εκδίδει ένα εφεδρικό 
πάσο, με το οποίο θα μπορείτε να προμηθεύεστε για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο μηνιαίες μαθητικές κάρτες, 
και αν χρειαστεί και τις συμπληρωματικές μάρκες δικτύου σε ένα σημείο πώλησης προς κανονική τιμή αγοράς (για την 
επιστροφή του ποσού που υπερβαίνει την ιδία συμμετοχή βλ. διαδικασία επιστροφής). Η συμμετοχή στη διαδικασία 
«Scool-Abo» δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από την 1η Νοεμβρίου.  Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να 
παραδώσετε ένα δελτίο παραγγελίας «Scool» το αργότερο μέχρι το τέλος της 1ης εβδομάδας της σχολικής χρονιάς στη 
γραμματεία του σχολείου. Η αποστολή της κάρτας θα γίνει έγκαιρα μέχρι το τέλος Οκτώβριου.  
 
Διαδικασία επιστροφής  
Όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο σύστημα συνδρομής «Scool», σημειώνει στο δελτίο παραγγελίας το σημείο 
που αναφέρει „Nur Verbundpass-Bestellung“, το υποβάλλει προς έγκριση στο σχολείο και αγοράζει σε ένα σημείο 
πώλησης τις αναγκαίες μηνιαίες μάρκες για μαθητές.  Σ’ αυτή τη διαδικασία πληρώνετε προς το παρόν ολόκληρη την 
τιμή αγοράς.  Στο τέλος του σχολικού εξαμήνου μπορείτε να αιτηθείτε στο σχολείο την επιστροφή των εξόδων, που 
υπερβαίνουν την μηνιαία ιδία συμμετοχή. Οι παροχές από το Scool-Abo (π.χ. δωρεάν συμπληρωματικές μάρκες 
δικτύου, ρύθμιση αντικατάστασης σε περίπτωση απώλειας) δεν μπορούν, ωστόσο, να σας χορηγηθούν. 
 
Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης VVS υπό τον αριθμό 0711 / 19449. 
 
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2022 

https://www.mypolygo.de/

