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De in deze brochure vermelde 
tarieven, tijden en voorwaarden 
zijn onder voorbehoud.
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 Online-boeking

 Steeds actuele aanbieding

  Tips voor auto- en motorrijders

 Informatie over vrije plaatsen

  Prijsvinder met 
prijsalternatieven

  Wachtlijst als verbinding 
volgeboekt is

2 3



Editorial Informatie en boeken

DB Autozug servicetelefoon 
+49 180 5 241224 
(Duits en Engels) Dagelijks van 
8 – 22 uur krijgt u professioneel 
advies en de mogelijkheid om 
telefonisch te boeken. De mede-
werkers staan u bij met raad en 
daad en voeren uw boekings-
wensen telefonisch door. Advies 

over uw planning, het meenemen van een oldtimer of wilt u 
hulp bij het boeken van een groepsreis? Bel ons even! Uw reis-
bescheiden ontvangt u gratis per post of per mail.

Persoonlijk in Nederland
Uw reis met de autotrein van 
DB Autozug kunt u bij onze part-
ner de Treinreiswinkel boeken, 
bijvoorbeeld samen met uw 
verblijf in het vakantiegebied.

   Kies indien gewenst voor uw 
terugreis een andere route 
dan voor uw heenreis. Een 
bijzonder voordeel, bijvoor-
beeld voor het plannen van 
een tocht met de motor of 
oldtimer met verschillende 
vertrek- en bestemmings-
plaatsen.

Treinreiswinkel 
Singel 393 - 1012 WN Amsterdam
Breestraat 57 - 2311 CJ Leiden
T 071 513 70 08
info@treinreiswinkel.nl
Maandag - Vrijdag 9.30 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 15.00 uur

In Nederland persoonlijk
of per telefoon

www.dbautozug.nl
Met het automatisch boekings-
systeem is het makkelijk om een 
ticket te boeken. Het ticket kunt 
u zelf uitprinten. U bespaart per 
online-boeking ten minste € 2,50 
per traject op de brochureprijs 
en betaalt gemakkelijk met uw 
creditcard.

Beste DB Autozug-klanten, 

De DB Autozug breidt zijn zomerassortiment 
weer uit. Naast Alessandria in Piemonte, 
dat sinds het zomerseizoen 2008 met de 
DB Autozug bereikbaar is, openen wij in 
april 2009 nog een terminal in Italië: Triëst. 
Met deze nieuw gebouwde terminal geven 
wij onze klanten toegang tot een nieuw 
vakantiegebied in het oosten van Italië.

De Italiaanse streek „Friuli Venezia Giulia“ biedt veel 
toeristische mogelijkheden – van de regionale hoofdstad 
Triëst via de zandstranden van Lignano tot de Karnische en 
Julische Alpen. Verder is deze streek een ideaal tussenstation 
op weg naar Slovenië en Kroatië. De bekende badplaatsen op 
het schiereiland Istrië, zoals Poreč en Rovinj, zijn vanuit Triëst 
sneller te bereiken dan vroeger vanuit Rijeka – en daarbij 
komt nog de duidelijk sympathiekere aankomsttijd in Triëst.

De combinatie van exploderende energieprijzen en duidelijk 
meer dan gemiddeld stijgende personeelskosten geeft ons 
geen keus: we zijn gedwongen voor het zomerseizoen onze 
prijzen te verhogen. Met alleen effi  ciëntieverhogingen kunnen 
deze lasten werkelijk niet meer gecompenseerd worden. 

Maar de „Autozug-Spezial“ vanaf 99 euro blijft voordelig. Deze 
aanbieding vormt een vast bestanddeel van het DB Autozug-
prijssysteem en geldt op bepaalde dagen in een beperkt aantal. 
Informeer bij de Treinreishoek, bij de DB Autozug-service-
telefoon of op www.dbautozug.nl naar vrije plaatsen in het 
kader van „Autozug-Spezial“. Daar kunt u ook direct boeken. 
Als de gewenste verbinding volgeboekt is, zet u zich bij uw 
online-boeking gewoon op de wachtlijst. Zodra er plaatsen 
vrij komen, wordt u door DB Autozug gebeld.

Ik wens u een aangename reis met auto, motor en DB Autozug 
zonder stres en fi les.

Guido Göldner

Directeur 
DB Autozug
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Nieuws per e-mail
Abonneehouders van de e-mailservice van DB Autozug 
lezen als eerste wanneer de nieuwe catalogus verschijnt – 
en kunnen de beste plaatsen krijgen. U weet bijvoorbeeld 
als eerste wanneer prijsacties ophouden, wanneer er iets te 
winnen is, welke aanbiedingen onze partnerondernemingen 
hebben, welke (kortdurende) internet-acties komen of lopen 
en nog meer.

Nu aanmelden, vrijblijvend en gratis: 
Nieuwsbriefabonnement onder www.dbautozug.nl

Prijsvoorbeeld Düsseldorf – München met „Autozug-Spezial“
610 km, 2 personen in een couchetterijtuig, autovervoer met DB Autozug
Enkele reis

  Transport auto incl. een éénpersoonsplaats in het couchetterijtuig 
met „Autozug-Spezial“

99 €

 Tweede persoon in het couchetterijtuig met „Autozug-Spezial“ 60 €
Totaal voor Düsseldorf – München (per km 20 ct.) 159 €
Vergelijk! Reizen op eigen gelegenheid met de auto

 bijv. een Audi A6, incl. benzine, kosten per km 50,6 ct.*, voor 610 km 309 €
* Bron: ADAC Autokosten 2008, enkele reis
Met „Autozug-Spezial“ bespaart u dus 150 € 

„Autozug-Spezial“ aanbiedingen zijn beperkt. Informatie over 
beschikbare „Autozug-Spezial“ plaatsen en boekingen voor 
alle DB Autozug reizen:
 online op www.dbautozug.nl
 DB Autozug service telefoon +49 180 5 241224 
(Duits en Engels)

„Autozug-Spezial“: vanaf 99 euro
U reist vanaf € 99 samen met uw auto 
naar alle DB Autozug bestemmingen 
in Duitsland en vanaf € 149 naar alle 
bestemmingen buiten Duitsland. De 
tweede, derde etc. persoon betaalt 
slechts € 60 bij. De aanbieding geldt 
voor een éénpersoonsplaats in een 
couchetterijtuig en het vervoer van 
de auto.

vanaf

99
euro

Vakantieplezier met de auto of motor

De mooiste gebieden van Europa wachten op u
Dankzij noord-zuid-verbindingen door heel Europa kunnen 
DB Autozug-klanten comfortabel en zonder stress naar vaak op 
duizend kilometer gelegen vakantiegebieden reizen. De enige 
beperking voor de hoeveelheid bagage is hoeveel er in uw eigen 
auto past. Zo’n rustige reis naar een vakantiestreek wordt ook 
bij motorrijders en eigenaars van young- en oldtimers steeds 
geliefder. 

De fi le voorbij
Wie vakantie neemt, heeft die ook verdiend. En wel van de 
eerste tot en met de laatste dag. Dus waarom zou u tijd 
verknoeien op verstopte autowegen, in fi les voor tunnels of 
voor overnachtingen onderweg die de reis naar het vakantie-
gebied onderbreken? Rij gewoon ’s nachts met de DB Autozug 
door Europa! Terwijl u slaapt, legt u grote afstanden af. 
U bespaart vaak meer dan een tankvulling en komt ’s morgens 
uitgerust op uw bestemming aan. De dag is van u.

Houders van een BahnCard sparen bij DB Autozug
Het reizen met de DB Autozug is voor BahnCard-houders nog 
aantrekkelijker: voor elke DB Autozug-boeking verzamelt u 
als deelnemer aan het bahn.bonus-premieprogramma punten 
met uw BahnCard. Bovendien krijgt u bij telefonische of 
online-boeking een korting van 9 euro per traject. 
Actiecode: BahnCard
Informatie over het bahn.bonus-premieprogramma krijgt u 
op www.bahn.de/bahnbonus.
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Comfort op reis – 
  uw rijdend „hotel“
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Comfort op reis Slaaprijtuig

De Comfortline-slaaprijtuigen

 
Betekenis pictogrammen op pagina 50

De gasten in de DB Autozug-couchetterijtuig leggen  
letterlijk ’s nachts slapend grote afstanden af. En op die 
comfortabele manier bereiden ze zich ideaal voor op hun 
vakantie – in hun eigen „hotelkamer“ voor onderweg.

Het Comfortline-slaaprijtuig biedt
 een coupé voor u alleen
 coupés met airconditioning
 dekens, hoofdkussens en handdoeken
 persoonlijke wekinstallatie
 stopcontact voor de laptop of het scheerapparaat
 aangename service: behulpzame medewerkers brengen u  
op verzoek hapjes en drankjes in de coupé

 ontbijt is bij de prijs inbegrepen

U heeft de keuze tussen een 
Economy- of Deluxe-coupé. Wij 
vinden het belangrijk dat u zich 
thuis voelt. Het slaaprijtuig is 
voor u alleen gereserveerd.  
U bepaalt zelf of u alleen, met 
familie of vrienden de coupé 
deelt. Er staan drie bedden tot 
uw beschikking.

De slaaprijtuigen uit de Comfort-
line worden met name voor inter-
nationale verbindingen gebruikt 
en in Duitsland op het traject 
Düsseldorf-München.
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Uw Deluxe-coupé in het 
Comfortline-slaaprijtuig
Iedere Deluxe-coupé beschikt 
over drie bedden en een eigen 
douche en toilet – ideaal voor 
stellen en gezinnen. 

De kwalitatief hoogwaardige 
uitrusting en gezellige sfeer, 
gecombineerd met de  
modernste techniek, zorgen 
voor gemak en een goede 
nachtrust tijdens de reis.

Uw Economy-coupé in het 
Comfortline-slaaprijtuig
Iedere Economy-coupé is  
uitgerust met drie bedden en 
een wasgelegenheid. Boven-
dien is er voor alle reizigers  
in ieder rijtuig een moderne, 
grote badkamer met een 
douche, wastafel en toilet. 
Een gripvaste vloer, grote  
verlichte spiegel, handgrepen 
en een extra klapstoel zorgen 
voor veiligheid en comfort.

   Veiligheidsmaatregelen zoals persoonlijke sleutelkaarten, 
vergrendelingen van binnenuit, spionnetjes in de deur en 
een intercom om in contact te komen met het personeel, 
zorgen voor een rustige nacht.

   Als u iets meer plaats nodig heeft, boekt u twee  
Economy-coupés, of een Deluxe- en een Economy-coupé 
naast elkaar, die samen tot een grote suite omgebouwd 
kunnen worden.

Slaaprijtuig Couchette

Het couchetterijtuig met vijf bedden

 
Betekenis pictogrammen op pagina 50

Afhankelijk van het type rijtuig en de verbinding kunnen rei-
zigers kiezen uit een eigen coupé of tegen een gunstige prijs 
voor losse plaatsen c.q. plaatsen in een kajuitcouchetterijtuig.

Dit bieden de couchetterijtuigen
 overdag comfortabele zitplaatsen
 ’s nachts aangename ligplaatsen
 leeslampje bij iedere ligplaats
 kussen en deken
 aircoregeling
 ontbijtsnack bij de prijs inbegrepen

U heeft keuze uit een eigen 
coupé of voordeligere, 
losse plaatsen in het 
couchetterijtuig. De  
coupés bieden plaats aan 
maximaal vijf personen. 
De zitplaatsen in het 
couchetterijtuig kunnen 
snel worden omgebouwd 
tot ligplaatsen. Iedere  
wagon heeft twee toiletten 
en twee ruimtes waar u 
zich kunt verfrissen.

Couchettecoupés met  
5 ligplaatsen worden met 
name voor internationale 
verbindingen gebruikt en  
in Duitsland op het traject 
Düsseldorf-München.

Coupétafel

Nooduitgang

Douche en toilet

Temperatuur-
regelaar en
lichtschakelaar

Intercom

Wastafel

Valbeveiliging

Ladder

Intercom

Wekinstallatie

Deurvergrende-
ling met  
persoonlijke 
sleutelkaart

Dagpositie

Nachtpositie

Dagpositie

Nachtpositie

Wastafel

Valbeveiliging

Ladder

Intercom

Wekinstallatie

Coupédeur met
ponskaartsluit-
systeem

Coupétafel

Nooduitgang

Spiegelkast
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Uw eigen coupé
Gezinnen boeken vaak een  
eigen coupé zodat er voldoende 
privacy is. Kinderen vinden het 
prettig om samen te zijn en 
ook heeft u zo al uw bagage bij 
de hand. De eigen coupé is ook 
geschikt voor groepsreizen. 
Groepen van vijf personen  
zitten zo samen en genieten 
optimaal van de voorpret  
van de vakantie. 

Eénpersoonsplaats in een couchettrijtuig –  
voor een voordelige nacht
Als u een voordelige éénpersoonsplaats boekt, deelt u de 
coupé met andere gasten. De coupé biedt plaats aan maximaal 
vijf personen.

   Kinderkorting: kinderen onder 6 jaar reizen gratis  
zolang ze geen eigen zit- of ligplaats hebben. Kinderen  
in de leeftijd van 6 tot 14 jaar krijgen 50% korting.

Couchette

Couchetterijtuig voor rolstoelgebruikers

 
Betekenis pictogrammen op pagina 50

Couchetterijtuigen met coupé voor rolstoelgebruikers 
zijn voor alle nationale en internationale verbindingen 
beschikbaar.

Deze coupe is te boeken  
voor de rolstoelgebruiker en 
zijn/haar begeleider voor de 
prijs van één couchette.  
Direct naast de coupé is een 
rolstoeltoegankelijk toilet.

Doorgaans zijn de zit- en 
slaaprijtuigen en het bistro-
restaurant toegankelijk voor 
vouwrolstoelen. De gangen 
in de slaap- en couchette-
rijtuigen zijn helaas niet 
breed genoeg om met de  
rolstoel door te rijden, de 
normale toiletten ook niet. 
Hier zoeken we graag een 
passende oplossing voor u. 
Laat minimaal zeven dagen 
voor vertek weten of u  
gebruik wilt maken van de 
Mobiliteitsservice zodat 
maatregelen getroffen  
kunnen worden.
Neem aub. contact op met 
uw verkooppunt

Ladder

Valbeveiliging

Leeslampen

Valbeveiliging

Nachtpositie

Dagpositie

Nooduitgang

Aircoregeling

Schuifdeur
(vergrendelbaar)

Automatische
schuifdeuren
(vergrendelbaar)

Nooduitgang

Aircoregeling

Hoektafel voor
rolstoel

Toilet

Alarm

Wasgelegenheid
voor rolstoel

Intercom

Automatische
schuifdeuren
(vergrendelbaar)

Intercom

12 13



Gasten in een comfortlineslaaprijtuig krijgen ‘s ochtends 
een ontbijt, dat is bij de prijs inbegrepen. In de couchette-
rijtuigen is dat een ontbijtsnack. U kunt in de tabel van uw 
coupékeuze zien welke hapjes en drankjes inclusief zijn.

Het bistro-restaurant
Het vriendelijke serviceteam verwent u met een 
aantrekkelijke menukaart in het bistro-restaurant. 
De actuele menukaart vindt u op internet bij 
www.dbautozug.nl in de rubriek „Comfortklassen 
en service/gastronomie“. Naast de gerechten op 
de kaart is er ook een speciaal maandmenu.

Hapjes en drankjes in de coupé
Een deel van de snacks en drankjes op de kaart, wordt in de 
coupé bezorgd als u dat wilt. Ideaal voor zakenmensen die in 
alle rust hun papieren nog eens willen doorkijken.

Eten en drinken inclusief

Neem uw auto mee 
      op vakantie

Inhoud pagina
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Motoren 17

Oldtimer 17

Waar laat u al uw bagage? 18

De weg naar de terminal 19

Aankomst bij de terminal in milieuzones 19

Belangrijke informatie voor het vertrek 20

Van het laden tot aan het vertrek 20

Maximale en minimale maten voor uw voertuig 21

Belangrijke afmetingen voor voertuigtransport 22

Mocht er toch iets gebeuren 23

Voertuigtransport

14



Ook uw auto of motor rust tijdens de reis uit
Ver weg gelegen vakantiebestemmingen zijn met de DB Autozug 
veel makkelijker bereikbaar. Vanuit Noord- en Midden-Duitsland 
brengt de DB Autozug u en uw auto of motor naar de Middel-
landse Zee.

Goed dat u uw eigen voertuig bij u hebt – uw voordelen:
 Gegarandeerde mobiliteit op de plaats van bestemming  
in uw eigen auto: met uw partner, de kinderen en hun 
strandspeelgoed, met parasol, rubberboot en koelbox  
naar het strand, voor sightseeing in de streek of ’s avonds 
naar een romantische finca.

 Kinderen hebben liever de bewegingsvrijheid tijdens de 
treinreis dan in de auto met een veiligheidsgordel op de  
achterbank te zitten. Ze willen graag ruimte om te spelen en 
uit te rusten en werken zo hun ouders niet op hun zenuwen.

 Langer seizoen voor motorrijders: met de Zuid-Europa- 
verbindingen naar Italië en Zuid-Frankrijk kunnen er van 
vroeg in het jaar tot laat in de herfst toeren in het warme  
zuiden van Europa worden gemaakt.

 Met oldtimers rijden zonder slijtage: liefhebbers van young- 
en oldtimers rijden door Europa zonder problemen met het 
weer of vermindering van de waarde van hun geliefde voertuig.

 Overbagage – bestaat in de DB Autozug niet: hier weegt  
niemand hoeveel u meeneemt. Kinderwagen, strandstoel, 
rugzak, uitgaanskleren en genoeg om te lezen. Neem mee 
wat in uw auto past!

Voertuigtransport

Steeds populairder: met de DB Autozug naar een motortour
Steeds meer motorrijders profiteren van de DB Autozug.  
Zonder „hoekige banden“ bereikt u verre tourgebieden zonder 
over saaie en soms inspannende autowegen te hoeven rijden. 
U spaart uw machine en u wint een waardevolle tourdag door 
’s nachts in het slaap- of couchetterijtuig te reizen.

Motoren veilig inladen 
Omdat er op het onderste laadniveau weinig hoogte  
beschikbaar is, rijdt u met uw helm op naar de plaats voor  
de motor en dan sluit u de benzinekraan. Het personeel sjort 
uw machine veilig vast op de transportwagon – en staat  
daarbij open voor uw tips. Vast gemonteerde, afsluitbare  
zadeltassen of vaste koffers blijven aan de machine. Verdere 
bagage en alles was u tijdens de treinreis nodig hebt, neemt  
u mee in uw coupé.

Met uw oldtimer door Europa
Voor veel eigenaars van youngtimers of oldtimers zijn  
evenementen in verre gebieden interessant, maar moeilijk  
te bereiken. Ook vakantieritten met de kostbare wagen door 
de Alpen of op zuidelijke kustenroutes komen daardoor niet  
in aanmerking. De DB Autozug biedt eigenaars van historische 
auto’s een interessant alternatief om op de plaats van  
bestemming te komen.

  Ze ontzien het waardevolle voertuig en hebben geen  
materiaalslijtage tot gevolg.

 U vermijdt onnodige kilometers en hoeft geen rekening met 
waardevermindering te houden.

 U bespaart op de benzinekosten, olie, tol voor snelwegen en 
op extra kosten voor overnachtingen.
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Waar laat u al uw bagage?
    

Betekenis pictogrammen op pagina 50

 Met DB Autozug kunt u binnen Duitsland en Oostenrijk 
vastgemaakte, beveiligde, gesloten carboxen en fietsdragers 
vervoeren. 

 Op de routes van de Italiaanse treinmaatschappijen is alleen 
het vervoer van gesloten dakboxen (jetbag) toegestaan. Deze 
moeten goed op het dak zijn bevestigd en de afmetingen 
moeten binnen de maximale laadhoogte passen.

 Op de trajecten van de Franse spoorwegen zijn alleen lege 
dakbagagedragers toegestaan (maximale hoogte incl.  
dakdrager 1,58 m). Het meenemen of bevestigen van bagage 
en voorwerpen op en naast het voertuig is niet toegestaan.

 Fietsen, motortassen en dakkoffers, die vast met de dak-
bagagedrager zijn bevestigd, kunt u meenemen op reis.  
Het meenemen van andere voorwerpen, zoals bijv. kleine 
bootjes, is op het voertuigdak niet toegestaan. Op het  
voertuig aangebrachte fietsen of dakkoffers mogen de  
toegestane laadafmetingen niet overschrijden. Let op de  
bijzonderheden in de verschillende landen. (zie pagina 22)

 Een enkele surfplank kan op een gewone autobagagedrager 
of een speciale dakdrager met de gebogen kant naar  
beneden en voor eigen risico van de klant worden vervoerd.

 Andere voorwerpen kunnen naast de auto direct op de  
transportwagen worden bevestigd. Indien u een dergelijke 
voorwerp mee op reis wilt nemen, dient u dit bij de boeking 
op te geven.

 Alle objecten die u meeneemt moeten in verband met de 
hoge snelheid van 160 km per uur, goed bevestigd zijn.

  Kijk op pagina 22 voor de maximale hoogtes.

  Er mag maximaal 20 liter brandstof in één jerrycan per auto 
worden meegenomen. Het meenemen van jerrycans – 
ook lege – op motors is niet toegestaan.

Voertuigtransport

   Vertraging op weg naar de terminal? Bel dan  
+49 180 5 241224 (Duits en Engels). We zullen er dan  
alles aan doen om er voor te zorgen dat u toch nog mee 
kan op uw trein, of we bieden u een alternatief aan.

De weg naar de terminal
De DB Autozug terminals zijn eenvoudig te  

vinden. De plattegrondjes en adressen van de terminals  
voor uw navigatiesysteem vindt u op www.dbautozug.nl  
in de rubriek „Terminals“.

Aankomst bij de terminal in milieuzones 
De terminal Neu-Isenburg ligt buiten de  
ingevoerde c.q. geplande milieuzone.
 Düsseldorf: De terminal ligt binnen de  

milieuzone. Het DB Autozug-vervoersbewijs 
geldt als doorreisvervoersbewijs.
 München: Het gebied binnen de middelste 

ring behoort tot de milieuzone. Voor  
DB Autozug-klanten zonder geldig milieulabel geldt voor  
de rit naar en van de terminal een uitzonderingspositie, ten 
minste indien zij zich aan de door de stad voorgeschreven 
aanvoerroute houden. De corridor loopt van de middelste 
ring via de Friedenstraße/Rosenheimer Straße naar de  
DB Autozug-terminal en omgekeerd. Het DB Autozug- 
vervoersbewijs geldt als doorreisvervoersbewijs.
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Belangrijke informatie voor het vertrek
Een staking of een andere onvoorziene omstandigheid kan  
ook gevolgen hebben voor de verbindingen van DB Autozug. 
Wijzigingen op korte termijn van het reisverloop kunnen dan 
niet altijd worden uitgesloten.  

Luister altijd naar de actuele mededelingen van de vertrek-
hotline +49 180 5 881588 (Duits) of kijk op www.dbautozug.nl. 
Wanneer u bij de boeking het nummer van uw mobiele tele-
foon opgeeft, kunnen wij u over wijzigingen in het reisverloop, 
bijv. door een staking, op korte termijn informeren – ook als u 
in het buitenland bent. Indien u door onvoorziene omstandig-
heden, bijv. ziekte, uw afspraken m.b.t. de laad- en reistijd-
stippen van DB Autozug niet kunt nakomen, verzoeken wij u 
contact op te nemen met de servicetelefoon van DB Autozug  
+49 180 5 241224 (Duits en Engels). De medewerkers zijn  
u gaarne van dienst bij het omboeken, ook als u reeds in het 
vakantiegebied bent en de afspraken voor uw thuisreis moet 
wijzigen. Zie hiervoor ook de voorwaarden op pagina 25.

Van het laden tot aan het vertrek
Bij de Terminal-Check-In ontvangt u een „bestemmingsfor- 
mulier“ met overzichtelijke informatie over het laden. Dat  
wil zeggen: alarminstallatie uitschakelen, antenne inschuiven 
of losschroeven, bagagebevestiging controleren – zodat u  
tijdens de tot wel 160 km/h snelle rit met de DB Autozug  
niets kwijtraakt. 

Alles, wat u tijdens de rit in de trein nodig heeft, dient u voor 
het laden mee te nemen uit uw voertuig. Later heeft u geen  
toegang meer tot uw voertuig. De verdeling van de plaatsen 
op het voertuigtransportrijtuig gebeurt naar afmetingen van 
de voertuigen en niet op volgorde van inchecken. U rijdt uw 
auto zelf op het transportrijtuig en weer van het transport- 
rijtuig, altijd vooruit. Behulpzame terminalmedewerkers  
geven u aanwijzingen. 

En terwijl u en uw medereizigers naar de trein gaan en het 
zich in uw coupé of op uw plaats gemakkelijk maken, worden 
de voertuigtransportrijtuigen gerangeerd en aan de passa-
giersrijtuigen gekoppeld. Daarvoor is tijd nodig. Daarom ligt 
het laadtijdstip soms ver voor de vertrektijd.

Voertuigtransport

min. 1,36 m en 
max. 1,55 m

op de breedste 
plaats

Maximale en minimale maten voor uw voertuig
Smalle tunnels zorgen voor een beperking in de hoogte en 
breedte van de voertuigen. Ook de bouw van de bodem van  
de trein vereist een minimale hoogte van de onderkant van  
uw voertuig. Daarom is het belangrijk dat u goed meet en de 
maten aan ons doorgeeft bij de boeking.

Een kleine of middenklasse auto, een limousine of een  
bestelauto van max. 1,58 m hoog, incl. dakdragers kunnen  
op alle transportrijtuigen vervoerd worden.

Voertuigen die hoger zijn, bijvoorbeeld jeeps of bestelbusjes 
staan meestal op het bovenste laadniveau van de trein. Om er 
zeker van te zijn dat ook de voertuigen bovenop veilig door de 
tunnels passen, moet u de dakbreedte nauwkeurig doorgeven.

Zo meet u de dakbreedte 
van uw jeep/bestelbus:
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Voertuigen met een dakbreedte tussen 1,35 en 1,55 m kunt u 
zelf opmeten, evenals de totale hoogte incl. dakopbouw.

Belangrijke afmetingen voor voertuigtransport
Maximale hoogte incl. dakopbouw (laadhoogte)

voor kleine en middenklasse 
auto’s, limousines, bestelauto 
en soortgelijke auto’s met een 
niet metalen dak (bijv. cabrio’s).

met een  
dakbreedte  
tot 1,35 m

Duitsland:  
Oostenrijk: 
Italië:
– Alessandria:
–  Bolzano, Verona,  

Triëst:
Frankrijk:

2,05 m 
2,05 m 

1,83 m 

1,97 m
1,75 m *

voor jeeps, bussen en  
soortgelijke voertuigen  
(bijv. Ford-S-Max, Renault  
Espace, Landrover, etc.)

met een  
dakbreedte  
van 1,36  
tot 1,55 m

Duitsland: 
Oostenrijk:
Italië:
– Alessandria:
–  Bolzano, Verona,  

Triëst:
Frankrijk:

1,96 m 
1,96 m  

1,73 m 

1,85 m
1,71 m

voertuigen met een dak breder als 1,55 m kunnen helaas niet vervoerd worden.
Voertuigen met aanhanger,  
motorfietsen (met zijspan), 
trikes en quads

maximaal 
1,58 m

Hamburg, Verona: 1,56 m

dakopbouw 
bijzonderheden vindt u op pagina 18
Totale lengte 
van het voertuig maximaal 5,30 m 
van de aanhanger incl. trekhaak maximaal 5,00 m 
in totaal auto met aanhanger maximaal 10,30 m 
Totale breedte
voor alle voertuigen maximaal 2,05 m 
Zitplaatsen
voor alle voertuigen maximaal 9 Sitze 
Afstand tot de vloer
voor alle voertuigen minimaal 0,10 m 

*  Bij reizen naar en van Frankrijk mogen auto’s zonder een metalen dak (bijv. cabrio) 
max. 1,58 m hoog zijn.

  Zijn er na uw boeking nog dingen aan uw auto  
aangepast? Bijvoorbeeld een bagagedrager op het dak? 
Of reist u toch met een andere auto? Informeer dan  
even uw verkooppunt. De medewerkers controleren  
of u daardoor een andere plaats nodig zult hebben  
voor uw auto.

Voertuigtransport

Mocht er toch iets gebeuren
Als er ondanks grote zorgvuldigheid tijdens het vervoer 
schade aan uw voertuig ontstaat, geldt de aansprakelijkheids-
verzekering van de spoorwegen. Neem op de terminal meteen 
contact op met een medewerker van de terminalservice om de 
schade vast te stellen. Uw verzoek om schadevergoeding kunt 
u sturen aan:

DB AutoZug GmbH
„Schaden“ (Schade)
Königswall 21 
44137 Dortmund
Duitsland

Stuur de volgende documenten mee: 
het originele DB Autozug- vervoersbewijs, een kopie van het 
schaderapport dat u bij de terminal heeft gekregen, een  
kostenoverzicht volgens de „Kfz-Reparaturbedingungen“  
(Reparatie voorwaarden) of de factuur en uw bankgegevens. 
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Informatie en boeken

 www.dbautozug.nl
 Uitvoerige informatie, online boeken, vrije plaatsen en 

voordelige prijzen, online-wachtlijst voor volgeboekte 
verbindingen, downloads van routebeschrijvingen naar de 
terminals, beschrijvingen van reisbestemmingen, aanmelding 
voor de DB Autozug e-mail-newsletter en nog veel meer.

 DB verkooppunten en Treinreiswinkel
 Persoonlijk advies bij het boeken van de DB Autozug-reis 

en ook bij het zoeken en reserveren van een verblijf in de 
vakantieplaats.

 DB Autozug-servicetelefoon +49 180 5 241224 
(Duits en Engels) Vakkundige informatie ook over speciale 
onderwerpen als groepsreizen, oldtimertransport enz. 
Uw DB Autozug-vervoerbewijzen worden u zonder verzend-
kosten per post of e-mail toegestuurd.

Belangrijke boekingsgegevens voor veilig transport 
van voertuigen
 Model, bijv. kleine of middelgrote auto, limousine, bestelauto, 
ruimteauto, cabrio, motor, motor met zijspan, trike of quad

 Merk, kenteken, lengte (evt. inclusief bagagerek op achter-
kant), breedte, hoogte inclusief bagage op het dak, afstand 
tot de vloer

 Bijzonderheden, bijv. een stoff en dak of een bagagerek op 
het dak of op de achterzijde

 Breedte van het dak van het voertuig

De voorpret voor de vakantie 
    begint al bij het
   plannen en boeken

www.dbautozug.nl 
Boeken is heel eenvoudig en 
kan 24 uur per dag. Na slechts 
enkele snelle stappen heeft u uw 
DB Autozug-vervoersbewijs al 
in de hand. D.w.z. uw vervoers-
bewijs en een kopie voor het 
inchecken. U ontvangt deze bij 
uw bevestiging per e-mail. 

Wijziging
U kunt uw reis bij het verkooppunt of bij een online boeking 
onder „Mijn DB Autozug“ tot zeven dagen voor vertrek éénmaal 
wijzigen. De nieuwe reisdatum moet vier weken voor of na de 
oorspronkelijke reisdatum zijn, anders worden er annulerings-
kosten in rekening gebracht. Wijzigingskosten: € 15. 
Bijzondere prijsaanbiedingen zoals lastminute-boekingen of 
de aanbieding „Autozug-Spezial“ kunnen niet gewijzigd of 
geannuleerd worden.

Annulering
Tot aan de dag van vertrek kunt u bij uw verkooppunt 
annuleren. Onlineboekingen kunnen onder „Mijn DB Autozug“ 
tot uiterlijk 4 dagen voor vertrek worden geannuleerd. 
Verschuldigde annuleringskosten:
 tot 30 dagen voor vertrek 10%
 29 tot 15 dagen voor vertrek 25%
 14 tot 7 dagen voor vertrek 40%
 vanaf de zesde dag voor vertrek 50%*

van de oorspronkelijke ticketprijs.
Bijzondere prijsaanbiedingen zoals lastminute-boekingen 
of de aanbieding „Autozug-Spezial“ kunnen niet gewijzigd of 
geannuleerd worden.

*  Online vervoersbewijzen kunnen vanaf drie dagen voor vertrek niet meer worden 
geannuleerd. De vervoersbewijzen hebben vanaf dit tijdstip geen restitutiewaarde.

Beide exemplaren a.u.b. printen en meenemen!
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Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Woensdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Zondag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Woensdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Zondag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 2,05 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 79 99 119

Auto, motor tot 2,65 m, 
aanhanger tot 2,50 m 59 79 89

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.  
50% korting)

Losse plaats 
(max. 5 plaatsen per coupé) 50 60 70

Eigen coupé 
(max. 5 personen) 170 200 240

Slaaprijtuig  
Eigen coupé 
(max. 3 personen) 180 220 260

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé 
(max. 3 personen) 250 290 330

Gastronomie Hapjes en drankjes 
in de trein verkrijgbaar

Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Zo plant u uw reis met DB Autozug
 De kalender geeft de vertrekdata weer
 De kleur van uw vertrekdag geeft het prijsniveau aan:

 laagseizoen   tussenseizoen   hoogseizoen.
 Voor de heen- en terugreis kunt u verschillende vertrek- of 
aankomstplaatsen kiezen. Zo blijft u fl exibel, bijvoorbeeld 
bij het plannen van een tocht met de motor of oldtimer.

 De vervoersprijs is opgebouwd uit de prijs voor het voertuig 
dat u meeneemt en de comfortcategorie voor alle personen 
bijelkaar.
Plaatsprijzen gelden per persoon. De prijs voor een eigen 
coupé is niet afhankelijk van het aantal personen.

Alle bestemmingen en prijzen

Prijsvoorbeeld (laagseizoen):
1 voertuig (auto) 79 €
2 personen couchette: 2 x 50 € 100 €

Totaal 179 €

vanaf

99
euro

„Autozug-Spezial“.
’s Nachts voordelig 
door Duitsland.

Uw auto 
rijdt mee!

Of naar Frankrijk, Italië en 
Oostenrijk vanaf 149 euro.

De aanbieding geldt voor één persoon, op een losse 
plaats in een couchetterijtuig, inclusief vervoer van 
een voertuig. Begeleidende reizigers betalen een vaste 
prijs van 60 euro. Boekbaar tot 7 dagen voor vertrek 
zolang de voorraad strekt. Geen omboeking, geen 
terugbetaling. 
Voor informatie en boekingen kunt u terecht 
bij de Treinreiswinkel, tel. 071 513 70 08 of 
info@treinreiswinkel.nl, bij DB Autozug service-
telefoon +49 180 5 24 12 24 (Duits en Engels, 
14 cent per minuut via het Duitse vaste net, buiten 
Duitsland tegen het geldende buitenlandtarif) of 
op www.dbautozug.nl. Mobieler per spoor.26



Voertuigafmetingen voor verbindingen binnen Duitsland 
en naar en vanuit Oostenrijk
 Bij kleine of middelgrote auto, limousine of bestelauto: 
max. hoogte incl. dakopbouw 2,05 m.

 Bij groteren wagens, zoals jeeps of ruimteauto’s, met 
een dakbreedte van 1,36 m tot 1,55 m: max. hoogte incl. 
dakopbouw 1,96 m.

 Max. totale breedte van het voertuig: 2,05 m.
 Voertuigen met een dakbreedte groter dan 1,55 m kunnen 
niet met de DB Autozug vervoerd worden.

 De bagage mag u op eigen risico en voor uw eigen 
aansprakelijkheid tijdens het vervoer vastgesjord aan, 
op, naast of in het voertuig laten. 

Details en bijzonderheden op pagina 18, 21 en 22.

   Bij uw verkooppunt en op www.dbautozug.nl kunt 
u uitvoerige vervoersinformatie verkrijgen.

Verbinding pagina
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Schitterende uitzichten in Duitsland 
en Ostenrijk

Met uw eigen voertuig bent u mobiel voor ontdekkingsreizen 
in de grandioze bergwereld. Prachtige wandelparadijzen, 
verfrissende meren en fantastische tourtrajecten liggen 
voor u klaar.

DB Autozug-bestemmingen en aansluitingen

1  Tirol, Vorarlberg: Uw bestemmingsterminal: Innsbruck. Met de auto of motor zijn bijv. het 
Pitztal, Serfaus-Fiss-Ladis of het Wipptal gemakkelijk bereikbaar. Naar Montafon is het ca. 140 km.

2  Salzburger Land: Uw bestemmingsterminal: Salzburg. Met de auto of motor zijn bijv. 
de Salzkammergut, de Dachstein-Tauern-regio en Steiermark gemakkelijk bereikbaar.

3  Kärnten: uw aankomstterminal: Villach.

4  Griekenland, Turkije: op de terminal Villach hebt u aansluiting aan de autotreinen 
van Optimatours naar Griekenland en Turkije. Info: www.optimatours.de
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München  Düsseldorf

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 2,05 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 79 99 119

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 59 79 89

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 50 60 70

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 170 200 240

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 180 220 260

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 250 290 330

Gastronomie Hapjes en drankjes  
in de trein verkrijgbaar

Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Stationsnummers: Düsseldorf Hbf 8040260 – München Ost 8080603
Terminal Düsseldorf Hbf: Schlägelstraße · 40227 Düsseldorf
Terminal München Ost: Friedenstraße 17 · 81671 München

Düsseldorf Hbf  München Ost 610 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Woensdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Zondag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

München Ost  Düsseldorf Hbf 610 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Maandag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Donderdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Woensdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Zondag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Maandag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Donderdag 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Woensdag 20:45-21:10 20:45-21:00 21:54 06:33 13327
Zondag 20:45-21:10 20:45-21:00 21:54 06:26 13323

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Maandag 20:45-21:15 20:15-20:30 21:56 06:25 13322
Donderdag 20:45-21:15 20:15-20:30 21:56 06:25 13326

Informatie en boeking
 Treinreiswinkel 071 513 70 08
  DB Autozug service telefoon +49 180 5 241224  
(Duits en Engels)

 www.dbautozug.nl

Düsseldorf Hbf  Innsbruck 780 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Woensdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Innsbruck  Düsseldorf Hbf 780 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Donderdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Woensdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Donderdag 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Innsbruck  Düsseldorf

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 2,05 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 129 169 209

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 99 119 149

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 60 70 90

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 190 240 310

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 230 280 370

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 300 350 440

Gastronomie Hapjes en drankjes  
in de trein verkrijgbaar

Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Stationsnummers: Düsseldorf Hbf 8040260 – Innsbruck Hbf 8100522
Terminal Düsseldorf Hbf: Schlägelstraße · 40227 Düsseldorf
Terminal Innsbruck: ÖBB Personenverkehr · Amraser Straße · A-6020 Innsbruck

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Woensdag 20:30-20:50 20:30-20:40 21:54 08:50 13327

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Donderdag ’s avonds ’s avonds 19:38 06:25 13326

vanaf

99
euro

Autozug-Spezial.
 ’s Nachts voordelig 
door Duitsland.

NL_Duitsland_87.5x25_4c.indd   1 30.07.2008   8:15:16 Uhr

Ontbrekende laad- en rijtijden vindt u vanaf december 
op www.dbautozug.nl. Online-boekers en abonnees 
op de e-mail-newsletter ontvangen de rijtijden  
automatisch zodra deze vastgesteld zijn. Bestellen 
van de newsletter op www.dbautozug.nl.
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NIEUW: De DB Autozug Düsseldorf-Villach rijdt door  
tot aan Triest in Italië – ideaal voor vakantieliefhebbers 
van de Adriatische kust. Informatie hierover vindt u  
vanaf pagina 41.

Düsseldorf Hbf  Salzburg Hbf 750 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Zondag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Salzburg Hbf  Düsseldorf Hbf 750 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Maandag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Zondag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Maandag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Salzburg  Düsseldorf

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 2,05 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 119 149 189

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 89 109 139

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 50 60 80

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 170 220 280

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 210 260 330

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 280 330 400

Gastronomie Hapjes en drankjes  
in de trein verkrijgbaar

Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Stationsnummers: Düsseldorf Hbf 8040260 – Salzburg Hbf 8100462
Terminal Düsseldorf Hbf: Schlägelstraße · 40227 Düsseldorf
Terminal Salzburg: ÖBB Personenverkehr · Weiserstraße 7 · A-5020 Salzburg

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Zondag 20:30-20:50 20:30-20:40 21:54 08:04 13323

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Maandag ’s avonds ’s avonds 19:38 06:25 13322

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 2,05 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 159 199 249

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 119 139 179

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 70 80 110

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 230 280 370

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 270 340 440

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 340 410 510

Gastronomie Bistro-restaurant Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Stationsnummers: Düsseldorf Hbf 8040260 – Villach Ost 8100664
Terminal Düsseldorf Hbf: Schlägelstraße · 40227 Düsseldorf
Terminal Villach:  ÖBB Personalverkehr · ÖBB Autoreisezugterminal (Terminal 2) 

Udinestraße · A-9500 Villach

Düsseldorf Hbf  Villach Ost 930 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Vrijdag 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Vrijdag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Villach Ost  Düsseldorf Hbf 930 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Zaterdag 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Zaterdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Villach  Düsseldorf

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Vrijdag s middags s middags n.m. ’s morgens 13311

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Zaterdag ’s avonds ’s avonds ’s avonds v.m. 13310

Informatie en boeking
 Treinreiswinkel 071 513 70 08
  DB Autozug service telefoon +49 180 5 241224  
(Duits en Engels)

 www.dbautozug.nl

Ontbrekende laad- en rijtijden vindt u vanaf december 
op www.dbautozug.nl. Online-boekers en abonnees 
op de e-mail-newsletter ontvangen de rijtijden  
automatisch zodra deze vastgesteld zijn. Bestellen 
van de newsletter op www.dbautozug.nl.
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„Autozug-Spezial“.
’s Nachts voordelig 
door Europa.

Uw auto rijdt mee!

Of door Duitsland vanaf 99 euro.

De aanbieding geldt voor één persoon, op een losse plaats in een 
couchetterijtuig, inclusief vervoer van een voertuig. Begeleidende 
reizigers betalen een vaste prijs van 60 euro. Boekbaar tot 7 dagen 
voor vertrek zolang de voorraad strekt. Geen omboeking, geen 
terugbetaling. 
Voor informatie en boekingen kunt u terecht bij de Treinreiswinkel, 
tel. 071 513 70 08 of info@treinreiswinkel.nl, bij DB Autozug 
servicetelefoon +49 180 5 24 12 24 (Duits en Engels, 14 cent 
per minuut via het Duitse vaste net, buiten Duitsland tegen het 
geldende buitenlandtarif) of op www.dbautozug.nl.
Mobieler per spoor.



DB Autozug-bestemmingen 
en aansluitingen

1  Piemonte: de terminal 
Alessandria ligt in het hart van 
Piemonte.

2  Zuid-Tirol: uw aankomst-
terminal: Bolzano.

3  Gardameer, Venetië, 
Rimini, Ancona: van terminal 
Verona bijv. naar Lazise aan het 
Gardameer slechts 20 km, naar 
Venetië ca. 120 km, naar Rimini 
ca. 260 km, naar Ancona ca. 
360 km, van daar uit per veer-
boot verder naar Griekenland.

4   Italiaanse Riviera, 
Toscane: van terminal Alessan-
dria bijv. naar Genua ca. 90 km, 
naar Florence ca. 310 km.

5  NIEUW: Adriatische kust, 
Slovenië, Kroatië: van de 
nieuwe terminal Triëst naar de 
Sloveense grens slechts ca. 
15 km, naar Kroatië, bijv. naar 
Rijeka, ca. 75 km, naar Poreč, 
Istrië, ca. 80 km.

6  Zuid-Frankrijk: van 
terminal Alessandria bijv. 
naar Nice ca. 240 km.

ca. 240 km
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Voertuigafmetingen voor verbindingen naar en vanuit Italië
 Bij kleine of middelgrote auto, limousine of bestelauto: 
max. hoogte incl. dakopbouw bij reizen naar/vanuit Bolzano, 
Verona, Triëst 1,97 m, naar/vanuit Alessandria 1,83 m.

 Bij groteren wagens, zoals jeeps of ruimteauto’s, met 
een dakbreedte van 1,36 m tot 1,55 m: max. hoogte 
incl. dakopbouw bij reizen naar/vanuit Bolzano, Verona, 
Triëst 1,85 m, naar/vanuit Alessandria 1,73 m.

 Max. totale breedte van het voertuig 2,05 m, 
max. dakbreedte 1,55 m.

 Naar/vanuit Alessandria, Bolzano, Verona en Triëst zijn 
gesloten, midden op het voertuig gemonteerde dakboxen 
(jetbags) toegestaan.

Details en bijzonderheden op pagina 18, 21 en 22.

Vakantie in Italië – altijd een 
bijzondere belevenis
Na de heenreis met de DB Autozug belandt u ’s morgens 
uitgerust midden in heerlijke Italiaanse vakantiegebieden.
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3

3
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Alessandria  Düsseldorf

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 1,83 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 169 209 269

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 119 149 189

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 70 90 110

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 240 300 390

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 290 360 460

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 360 430 530

Gastronomie Bistro-restaurant Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Stationsnummers: Düsseldorf Hbf 8040260 – Alessandria 8300003
Terminal Düsseldorf Hbf: Schlägelstraße · 40227 Düsseldorf
Terminal Alessandria:  F.S. Trenitalia · Stazione Alessandria 

Piazza Eugenio Curiel · 15100 Alessandria (PI)

Düsseldorf Hbf  Alessandria 950 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Zondag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Alessandria  Düsseldorf Hbf 950 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Maandag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Zondag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Maandag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Zondag 14:40-15:10 14:40-15:00 15:54 07:25 13373

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Maandag s middags s middags 18:28 09:56 13372

Terminal Alessandria: geliefd Piemonte
De in april 2008 geopende terminal 
in Piemonte heeft voldaan aan de 
verwachtingen van de regionale 
Italiaanse toerismeorganisaties en 
gemeentes: DB Autozug-klanten 
maken graag gebruik van de  
verbindingen naar de streek 
„Torino+Piemonte“ . Wegens de 

aantrekkelijke toeristische mogelijkheden in Piemonte is 
Alessandria zeer geliefd en is ook geschikt als tussenstation 
om verder te reizen naar Toscane of Zuid-Frankrijk.

www.torinopiemonte.com www.piemontefeel.com

Alessandria  Frankfurt (Neu-Isenburg)

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 1,83 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 149 179 229

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 109 129 169

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 60 80 100

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 210 260 340

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 250 310 400

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 320 380 470

Gastronomie Bistro-restaurant Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Stationsnummers: Neu-Isenburg 8063641 – Alessandria 8300003
Terminal Neu-Isenburg: Bahnhofstraße 300 · 63263 Neu-Isenburg
Terminal Alessandria:  F.S. Trenitalia · Stazione Alessandria 

Piazza Eugenio Curiel · 15100 Alessandria (PI)

Frankfurt (Neu-Isenburg)  Alessandria 750 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Vrijdag 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Zondag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Alessandria  Frankfurt (Neu-Isenburg) 750 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Maandag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Zaterdag 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Vrijdag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Zondag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Maandag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Zaterdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Vrijdag ’s avonds ’s avonds ’s avonds ’s morgens 13371
Zondag 18:00-19:00 18:00-18:20 19:43 07:25 13373

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Maandag s middags s middags 18:28 06:03 13372
Zaterdag ’s avonds ’s avonds ’s avonds ’s morgens 13370

Ontbrekende laad- en rijtijden vindt u vanaf december 
op www.dbautozug.nl. Online-boekers en abonnees 
op de e-mail-newsletter ontvangen de rijtijden  
automatisch zodra deze vastgesteld zijn. Bestellen 
van de newsletter op www.dbautozug.nl.
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Triëst: nieuwe bestemmingen – nieuwe mogelijkheden

Vanaf april 2009 rijden er in het zomerseizoen wekelijks 
treinen van DB Autozug van Düsseldorf naar Triëst. Met  
de nieuw gebouwde terminal in Triëst geeft DB Autozug  
toegang tot de Adriatische oostkust van Italië – en opent 
zo volkomen nieuwe vakantieperspectieven.

Nieuwe DB Autozug-terminal in het gebied  
„Friuli Venezia Giulia“
De Italiaanse streek „Friuli Venezia Giulia“ biedt veel  
toeristische mogelijkheden – van de Karnische en Julische  
Alpen via de zandstranden van Lignano tot de regionale  
hoofdstad Triëst.

De beste witte wijnen van Italië komen uit deze streek. De in 
San Daniele gemaakte ham wordt door kenners beschouwd als 
nog smakelijker dan zijn veel bekendere broer uit Parma. Ook 
de Montasio-kaas behoort tot de topproducten uit dit gebied. 

Korte afstanden: doorreizen naar Slovenië en Kroatië
De terminal in Triëst is ook een ideaal uitgangspunt om door 
te reizen naar Slovenië en Kroatië.

De bekende badplaatsen op het schiereiland Istrië, zoals 
Poreč en Rovinj, zijn vanuit Triëst sneller te bereiken dan  
vroeger vanuit Rijeka – en daarbij komt nog de duidelijk  
sympathiekere aankomsttijd in Triëst.

Bolzano  Düsseldorf

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 1,97 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 169 199 259

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 119 149 189

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 70 80 110

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 240 290 380

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 280 350 450

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 360 430 530

Gastronomie Bistro-restaurant Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Stationsnummers: Düsseldorf Hbf 8040260 – Bolzano 8300211
Terminal Düsseldorf Hbf: Schlägelstraße · 40227 Düsseldorf
Terminal Bolzano: F.S. Trenitalia · Stazione Bolzano/Bolzano · Piazza Stazione 1 · 39100 Bolzano (BZ)

Düsseldorf Hbf  Bolzano 890 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Woensdag 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Vrijdag 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Bolzano  Düsseldorf Hbf 890 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Donderdag 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Zaterdag 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Woensdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14
Vrijdag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Donderdag 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15
Zaterdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Woensdag ’s avonds ’s avonds ’s avonds v.m. 13317
Vrijdag s middags s middags n.m. ’s morgens 13321

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Donderdag ’s avonds ’s avonds ’s avonds ’s morgens 13316
Zaterdag ’s avonds ’s avonds ’s avonds v.m. 13320

Ontbrekende laad- en rijtijden vindt u vanaf december 
op www.dbautozug.nl. Online-boekers en abonnees 
op de e-mail-newsletter ontvangen de rijtijden  
automatisch zodra deze vastgesteld zijn. Bestellen 
van de newsletter op www.dbautozug.nl.
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Ontbrekende laad- en rijtijden vindt u vanaf december 
op www.dbautozug.nl. Online-boekers en abonnees 
op de e-mail-newsletter ontvangen de rijtijden  
automatisch zodra deze vastgesteld zijn. Bestellen 
van de newsletter op www.dbautozug.nl.

Informatie en boeking
 Treinreiswinkel 071 513 70 08
  DB Autozug service telefoon +49 180 5 241224  
(Duits en Engels)

 www.dbautozug.nl

Triëst  Düsseldorf

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 1,97 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 169 209 269

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 119 149 199

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 70 90 110

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 250 310 400

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 300 370 470

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 370 440 540

Gastronomie Bistro-restaurant Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Stationsnummers: Düsseldorf Hbf 8040260 – Triëst 8300244
Terminal Düsseldorf Hbf: Schlägelstraße · 40227 Düsseldorf
Terminal Triëst: F.S. Trenitalia · Autostazione Centrale  Piazza della Libertà · 34135 Triest

Düsseldorf Hbf  Triëst 1120 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Vrijdag 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Triëst  Düsseldorf Hbf 1120 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Zaterdag 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Vrijdag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Zaterdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Vrijdag s middags s middags n.m. v.m. 13311

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Zaterdag s middags s middags n.m. v.m. 13310

Verona  Düsseldorf

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 1,97 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 189 229 299

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 139 169 219

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 80 100 120

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 270 330 430

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 320 400 510

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 400 480 590

Gastronomie Bistro-restaurant Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Stationsnummers: Düsseldorf Hbf 8040260 – Verona 8300266
Terminal Düsseldorf Hbf: Schlägelstraße · 40227 Düsseldorf
Terminal Verona:  F.S. Trenitalia · Stazione Verona P.N. · carico DB AutoZug · Piazza XXV Aprile  

37100 Verona (VR)

Düsseldorf Hbf  Verona 1020 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Vrijdag 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Verona  Düsseldorf Hbf 1020 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Zaterdag 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Vrijdag 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Zaterdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Vrijdag s middags s middags n.m. v.m. 13321

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Zaterdag s middags s middags n.m. v.m. 13320
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DB Autozug-bestemmingen 
en aansluitingen

1  Provence – Côte d‘Azur: 
van terminal Avignon naar bijv. 
Marseille ca. 100 km, naar Nice 
ca. 270 km. Uw alternatief: 
aankomstterminal Alessandria, 
Italië (zie vanaf pagina 38).

2  Languedoc: van terminal 
Narbonne bijv. naar Toulouse 
ca. 150 km.

3  Spanje, Portugal: van 
terminal Narbonne naar de 
Spaanse grens ca. 100 km.

4   Ibiza, Mallorca, Menorca: 
van terminal Narbonne naar 
de veerhaven in Barcelona 
ca. 250 km.

Frankrijk

Verbinding pagina

Narbonne Düsseldorf 46

Frankfurt (Neu-Isenburg) 47

Voertuigafmetingen voor verbindingen naar en vanuit 
Frankrijk
 Max. hoogte op het bovensten laadniveau: 1,75 m. 
 Op de trajecten van de Franse spoorwegen zijn op het on-
derste laadniveau alleen lege dakbagagedragers toegestaan.
Het meenemen of bevestigen van bagage en voorwerpen op 
of naast het voertuig is niet toegestaan.

Details en bijzonderheden op pagina 18, 21 en 22.

Bij uw verkooppunt en op www.dbautozug.nl kunt 
u uitvoerige vervoersinformatie verkrijgen.

Bienvenue en France – 
Bienvenido a España
Van de mooiste vakanties kunt u genieten in Zuid-Franse 
kustplaatsen als Nice of Saint-Tropez. Ontspanning vindt 
u in de romantische fi nca’s op het Iberische schiereiland.
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In Narbonne liggen het passagiersstation en de terminal 
voor het laden van voertuigen niet dicht bij elkaar. 
Tussen de laadterminal en het passagiersstation is voor 
alle DB Autozug-reizigers een bustransfer beschikbaar.
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Informatie en boeking
 Treinreiswinkel 071 513 70 08
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(Duits en Engels)
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Narbonne  Düsseldorf

Stationsnummers: Düsseldorf Hbf 8040260 – Narbonne 8700088
Terminal Düsseldorf Hbf: Schlägelstraße · 40227 Düsseldorf
Terminal Narbonne: SNCF Auto/Train Narbonne · Route de Cuxac · 11100 Narbonne

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 1,75 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 209 259 329

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 149 189 239

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 90 110 140

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 300 370 480

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 360 440 570

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 440 520 650

Gastronomie Bistro-restaurant Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Düsseldorf Hbf  Narbonne 1140 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Woensdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Narbonne  Düsseldorf Hbf 1140 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Donderdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Woensdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Donderdag 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Woensdag 14:40 15:10 14:40-14:50 15:54 10:04 1354

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Donderdag 14:00-15:00 14:00-14:40 16:45 09:56 1356

Narbonne  Frankfurt (Neu-Isenburg)

Stationsnummers: Neu-Isenburg 8063641 – Narbonne 8700088
Terminal Neu-Isenburg: Bahnhofstraße 300 · 63263 Neu-Isenburg
Terminal Narbonne: SNCF Auto/Train Narbonne · Route de Cuxac · 11100 Narbonne

Voertuigtransport en comfortklasse Prijs per enkele reis in euro‘s

Voertuigtransport 
(max. hoogte: 1,75 m)
 

Auto tot 5,30 m lengte 199 249 319

Auto, motor tot 2,65 m,  
aanhanger tot 2,50 m 139 179 229

Couchette 
(kinderen t/m 14 j.   
50% korting)

Losse plaats  
(max. 5 plaatsen per coupé) 80 100 130

Eigen coupé  
(max. 5 personen) 290 350 460

Slaaprijtuig  
Eigen coupé  
(max. 3 personen) 340 420 540

Slaaprijtuig  
met douche/toilet

Eigen coupé  
(max. 3 personen) 420 500 620

Gastronomie Bistro-restaurant Slaaprijtuig: incl. ontbijt 
Couchette: incl. ontbijtsnack

Frankfurt (Neu-Isenburg)  Narbonne 1080 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Woensdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Zondag 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

Narbonne  Frankfurt (Neu-Isenburg) 1080 km
Dag April 09 Mei 09 Juni 09 Juli 09
Maandag 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Donderdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Woensdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Zondag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

Dag Augustus 09 September 09 Oktober 09
Maandag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Donderdag 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Woensdag 18:30-19:30 18:30-18:50 19:51 10:04 1354
Zondag 19:10-20:00 19:10-19:20 20:23 10:33 1360

Vertrekdag Laadtijd auto Laadtijd motor Vertrek Aankomst Trein
Maandag 15:00-16:00 15:00-15:40 17:37 07:53 1362
Donderdag 14:00-15:00 14:00-14:40 16:45 06:03 1356
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1 Geldingsbereik en opmerking vooraf
De vervoersvoorwaarden voor het gebruik 
van autotreinen van DB Autozug (Vervoers-
voorwaarden Autozug) vormen een aan-
vulling op de voorwaarden voor het vervoer 
van personen door de ondernemingen van 
Deutsche Bahn AG (Vervoersvoorwaarden 
Personenvervoer) in de geldende versie, voor 
zover uit de volgende bepalingen niets anders 
blijkt. De Vervoersvoorwaarden Autozug 
gelden voor het vervoer van personen en hun 
personenauto‘s met en zonder aanhanger, 
motorfietsen met en zonder zijspan, trikes en 
quads binnen Duitsland en naar Salzburg 
Hauptbahnhof (binnenlands verkeer).
In het internationale verkeer geldt de „Ge-
meenschappelijke internationale tarieven-
lijst voor het vervoer van personen en bagage 
(TCV), bijzonder aanhangsel autotreinen“.
[…]
3 Vervoersdocumenten
De klant ontvangt een vervoersdocument 
per reisrichting, bestaand uit een ver- 
voersbewijs voor de reizende personen  
(personenvervoersbewijs) en een vervoers-
bewijs voor het meegenomen voertuig  
(voertuigvervoersbewijs). De reserverings-
gegevens staan hierop vermeld. De docu-
menten moeten op verzoek van het perso-
neel van DB AutoZug GmbH te allen tijd  
worden getoond en worden pas aan de klant 
ter beschikking gesteld na volledige betaling 
van het vervoerstarief.
De geldigheidsduur van de vervoersdocu-
menten blijkt uit de reserveringsgegevens
die op het documenten zijn aangegeven.  
De reserveringen gelden uitsluitend op de
vermelde reisdag voor de geboekte trein.
[…]
3.2 Verlies van de vervoersdocumenten
Verloren of zoekgeraakte vervoersdocumen-
ten worden niet vervangen. De aanspraak van 
DB AutoZug GmbH op de vervoersvergoeding 
vervalt niet. DB AutoZug GmbH onderzoekt 
echter, of het vervoer op grond van andere 
bewijzen mogelijk is.
Als het bewijs van het recht op vervoer kan 
worden geleverd, heft DB AutoZug GmbH 
voor het opnieuw afgeven van elk personen- 
of voertuigvervoerbewijs administratie- 
kosten ter hoogte van 15 euro. Na vertrek  
van de trein is een opnieuw afgeven van de 
vervoersbewijzen niet mogelijk.
[…]
7.1 Reservering en boeking 
Voor de DB Autozug bestaat reserverings-
plicht. Een voertuigplaats kan alleen in

combinatie met meereizende personen wor-
den geboekt. Boekingen kunnen in principe 
plaatsvinden tot aan het vertrek van de trein. 
Daarbij moeten de bijzondere plichten ten 
aanzien van de omgang met vervoersdocu-
menten volgens punt 3.1 door de klant in 
acht worden genomen. Bij het boeken moet 
de vereiste voertuiggegevens volgens punt 
4.2 worden aangegeven.
Als na de boeking de eerder opgegeven  
gegevens van de klant veranderen, in het  
bijzonder de voertuiggegevens, is een  
melding bij het verkooppunt uiterlijk twee  
dagen voor de vertrekdatum vereist om de 
reservering van de voertuigplaats te kunnen 
corrigeren. Omdat er vanwege de voer- 
tuigafmetingen bepaalde plaatsen zijn  
toegewezen, kan niet altijd worden gegaran-
deerd aan de wens tot correctie van de 
plaatsreservering kan worden voldaan.
Bij boeking via de servicetelefoon van DB 
Autozug gelden de voorwaarden van het
aanhangsel: Aanbieding voor speciaal tarief 
„Verkoop van online-vervoersbewijzen“.
[…]
8.1 Annulering
De reiziger heeft tot aan het begin van de 
reis te allen tijde het recht om de vervoer- 
sovereenkomst moment op te zeggen. De 
annuleringsverklaring moet aan DB AutoZug 
GmbH worden gericht en kan mondeling of 
schriftelijk geschieden. Bij annulering wordt 
een passende vergoeding voor de getroffen 
voorzieningen en gemaakte kosten verlangd. 
Bij de berekening van de annuleringsvergoe-
ding wordt uitgegaan van het tijdstip van 
ontvangst van de terugtrekkingsverklaring 
en de teruggave van de vervoersdocumen-
ten aan een verkooppunt. Bij twee of meer 
reizen (bijv. heen- en terugreis) is de ver-
trekdatum van de reis voor de berekening 
van de termijn beslissend.
Annuleert de klant: 

  30 dagen of langer voor het geplande  
begin van de reis, is hij 10% van de  
overeengekomen vervoersvergoeding 
verschuldigd,

  29 tot 15 dagen voor het begin van de 
reis is hij 25% verschuldigd,

  14 tot 7 dagen voor het begin van de reis 
is hij 40% verschuldigd,

  6 dagen of korter voor het begin van de 
reis is hij 50% verschuldigd.

Het vervoerstarief wordt alleen volledig  
vergoed na teruggave van de vervoers- 
documenten aan het verkooppunt als de  
reiziger niet aan zijn reis kan beginnen om 

Uittreksels uit de belangrijkste verkoopvoorwaar den

redenen die DB AutoZug GmbH kunnen  
worden aangerekend.
8.2 Omboeking
Wijzigingen van de geboekte reisdatum of 
het geboekte reistraject kunnen maximaal
zeven dagen voor het vertrek van de trein 
eenmaal plaatsvinden. De nieuwe reisdatum 
mag niet meer dan vier weken voor of na de 
oorspronkelijke reisdatum liggen. Voor een 
omboeking worden 15 euro administratie-
kosten in rekening gebracht. Overige wijzi-
gingen, zoals het niet beginnen aan de reis  
of het afzien van de reis, gelden als annule-
ring.Het ruilen van een bestaande boeking 
voor een normale prijs bij DB Autozug  
tegenaanbiedingen voor speciaal tarief is  
uitgesloten.
[…]
12.1  Aansprakelijkheid en medewerkings-

verplichting van de klant
De klant is verplicht tot nakoming van de ver-
plichtingen die in de Vervoersvoorwaarden 
Autozug worden genoemd. Dit geldt vooral 
voor het aanhouden van de voorgeschreven 
maximumafmetingen van het voertuig. De
reiziger is aansprakelijk voor alle schade die 
voor DB AutoZug GmbH of derden ontstaat 
door het niet in acht nemen van de in punt 
4.2.2 vermelde veiligheidsvoorschriften of 
door ontbrekende of onjuiste gegevens.
[…]
12.2  Aansprakelijkheid van  

DB AutoZug GmbH
DB AutoZug GmbH is niet aansprakelijk voor 
schade door overmacht (zoals natuurrampen 
en weersinvloeden) of niet toerekenbare 
handelingen van derden (inbraak met dief-
stal in wagons en voertuigen, e.d.).
Voor de aansprakelijkheid uit het vervoer van 
motorvoertuigen gelde de wettelijke bepalin-
gen van de artikelen 25, 31 t/m 33 van de  
Duitse railverkeersverordening (EVO) en de 
artikelen 423 t/m 430, 432 t/m 437 van de 
Duitse handelswet (HGB).
Vanuit andere rechtsgronden is DB AutoZug 
GmbH alleen aansprakelijk ten opzichte
van de reiziger bij opzet of grove nalatigheid, 
alsmede bij niet-nakoming van belangrijke 
plichten van de overeenkomst (kardinale 
plichten) en het veroorzaken van gezond-
heidsschade, lichamelijk letsel of de dood, 
ook bij lichte nalatigheid. In het geval van de 
schending van belangrijke plichten van de 
overeenkomst is de plicht tot schadeloos-
stelling echter beperkt tot de kenmerkende, 
voorzienbare schade. Behalve in de gevallen 
van opzet, grove nalatigheid of de schending 

van belangrijke plichten van de overeen-
komst is de aansprakelijkheid voor mate-
riële schade tegenover elke reiziger tot een 
maximumbedrag van EUR 1.000 beperkt. 
De bepalingen van de Duitse wet op de wet-
telijke aansprakelijkheid (HPflG) blijven
overigens onverlet.

12.3 Schadeafhandeling
Reclamaties uit overeenkomsten met  
DB AutoZug GmbH moeten aan het volgende 
adres worden verzonden: DB AutoZug GmbH, 
Königswall 21, 44137 Dortmund, Duitsland. 
Reclamaties vanwege schade aan voertuigen 
moeten worden verzonden aan:  
DB AutoZug GmbH, „Schaden“ (Schade), 
Königswall 21, 44137 Dortmund, Duitsland.

13 Elektronische gegevensverwerking
DB AutoZug GmbH slaat persoonsgebonden 
gegevens op en verwerkt deze ten behoeve 
van de afwikkeling van overeenkomsten en 
klantenservice met inachtneming van de 
wettelijke voorschriften ten aanzien van de 
bescherming van gegevens.

14 Toepasselijk recht; bevoegde rechtbank
In het binnenlandse verkeer vinden de voor-
schriften van het Duitse recht toepassing op 
het vervoer. Alle diensten levert DB AutoZug 
GmbH uitsluitend tegen de genoemde voor-
waarden. Als de vervoersovereenkomst is  
afgesloten door een ondernemer in het kader 
van zijn bedrijfsuitoefening, is de exclusief 
bevoegde rechtbank in Dortmund.

15 Vragen; contact
Servicetelefoon
DB Dialog Telefonservice GmbH
Customer Care Center DB Autozug
Bleicherufer 21
D-19053 Schwerin
Tel.: + 49 180 524 12 24 (Duits en Engels)

Kundenbetreuung
DB AutoZug GmbH
Kundenbetreuung
Königswall 21
D-44137 Dortmund 
Duitsland
E-Mail:  
autozug.kundenbetreuung@bahn.de

Bij uw verkooppunt en op  
www.dbautozug.nl kunt u uitvoerige  
vervoersinformatie verkrijgen.
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Beveel DB Autozug bij anderen aan

Een nieuwe klant
voor DB Autozug – 
een tegoedbon 
van 50 € voor u!

De voordelen van DB Autozug zijn niet alleen voor
u interessant, maar ook voor uw vrienden, kennissen
en collega’s:
 fi levrij en zorgeloos lange vakantiereizen maken,
 vaak aanzienlijk besparen op benzinekosten,
 direct genieten vanaf de eerste vakantiedag.

Zo eenvoudig verdient u een waardebon van € 50:
geef op internet op www.dbautozug.nl onder de rubriek 
„Vriendenreclame“, simpelweg het adres op van een 
geïnteresseerde en uw eigen adres op voor toezending 
van de tegoedbon. Klaar! 
Daarna ontvangt de geïnteresseerde de actuele brochure. 
Zodra hij begonnen is aan de eerste reis met de DB Autozug, 
ontvangt u van ons als dank een tegoedbon van € 50 voor 
uw volgende reis met de DB Autozug. Dit bedrag wordt bij 
uw volgende boeking  van de vervoersprijs afgetrokken.

Uw weg naar de € 50 waardebon: www.dbautozug.nl, 
rubriek „Reisvoorbereiding, Vriendenreclame“.

 Slaaprijtuig

 Couchette

  In coupés in couchetterijtuigen kan de temperatuur met een temperatuur-
regeling afhankelijk van de buitentemperatuur worden geregeld.

  In coupés in slaaprijtuigen bevindt zich airconditioning. Het eff ect 
van de temperatuurregeling en airconditioning is, afhankelijk van de 
buitentemperatuur, soms pas na enige tijd merkbaar. In de tabellen 
van de verschillende trajecten zijn coupés met temperatuurregeling 
en airconditioning met het bijbehorende pictogram aangeduid.

  Het meenemen van een hond of kat is alleen toegestaan als er een coupé voor 
exclusief gebruik wordt geboekt. Als u een dier meeneemt, moet u dat bij uw 
boeking altijd vermelden. In het bistro-restaurant zijn dieren niet toegestaan. 
Buiten de coupé moeten honden worden aangelijnd. Om hygiënische redenen 
mogen dieren niet op de stoelen, couchettes of bedden liggen.

  Rijtuigen en coupés zijn genummerd. 
De nummers staan op uw vervoersbewijs.

  Coupés van slaap- en couchetterijtuigen kunnen van binnen worden 
vergrendeld. Let tijdens uw reis op waardevolle voorwerpen, aangezien 
hiervoor geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

  Het aanbod van de in de ticketprijs inbegrepen gastronomische 
voorzieningen, vindt u in de dienstregeling bij de door u gekozen verbinding. 
Snacks en drankjes worden ook in de coupé geserveerd.

 Toilet in alle rijtuigen aanwezig.

 Wasruimten in alle rijtuigen aanwezig.

 Wasgelegenheid in de coupé aanwezig.

 Douche in het rijtuig aanwezig.

  De smalle, slechts via ladders toegankelijke voertuigtransportrijtuigen en 
de vaak lange en niet obstakelvrije wegen tussen de DB Autozug-terminal 
en het perron zijn voor reizigers met een handicap helaas niet optimaal. 
Meer informatie vindt u op pagina 13.

 In de hele trein is roken niet toegestaan

  Dakbagage (zie voor informatie pagina 18)

  Meenemen van fi etsen (zie voor informatie pagina 18)

Betekenis pictogrammen
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Dé specialist voor treintickets en treinarrangementen

Comfortabel én 
voordelig reizen

Breestraat 57 – Leiden   
Singel 393 – Amsterdam
www.treinreiswinkel.nl
Telefoon (071) 513 70 08    

>  Treintickets naar meer dan 55.000 bestemmingen
>  Voordelige gezinstarieven, kinderen t/m 14 jaar reizen gratis  

mee naar o.a. Zwitserland, Oostenrijk en Denemarken
>  Alle rondreisabonnementen o.a. InterRail One Country en  

Globalpassen, Swiss Passen en Balkan Flexi Pass, BritRail
>  Treinrondreizen – Reizen met de mooiste panoramatreinen, 

overnachten in klein schalige hotels bij het station. Bijv. Zwitserse 
Panorama’s v.a. e 695 p.p. o.a. met Glacier Express Premium.

 Grote Scandinaviëreis v.a. e 725 p.p., naar en door Lapland
>  Treinvakanties – hotels en huisjes per trein en OV bereikbaar.
>  Alle autotreinen
>  Trein en fiets (bijv. Ams – Passau, Wenen – Ams, v.a. e 104 p.p.)
>  Alle wintersporttreinen plus wintersportarrangementen
 




