
ESKOLA GARRAIOETAKO IZEN EMATE FORMULARIOA 2020
20212020ko ekainaren 15etik abuztuaren 2ra

IZENA EMAN EZAZU 2020KO ABUZTUA AITZIN Izen ematea epez kanpo eginen duenak
10€-ko isuna pagatu beharko du

IZENA EMATEKO

HEGOBUS -ari
erreserbatutako 
partea, ez bete

Dozier zenbakia : 

Réseau de Transports de la Communauté d’Agglomération Pays Basque
Euskal Hirigune Elkargoko Garraio sarea

Gutunez igor ezazu 2020ko abuztuaren 2a aitzin : 
        formulario hau osaturik
        ikaslearen argazkia
        frogagiriak 
        ordainketa txekea, «TUPB»ren izenean emanez

TRANSDEV URBAIN PAYS BASQUE 
Z.A. de Maritxu 
64700 BIRIATOU

www.hegobus.com webgunera joan 
zaitez, online formularioa betetzeko

Erraza eta lasterra, informazioak ematen dituzu
inean, argazkia, frogagiriak eransten dituzu eta zure
abonamendua segurtasun osoz ordain ezazu.

IZENA EMAN EZAZU INTERNETEN BIDEZ

HEGOBUS ESKOLA GARRIOEN izen emateari dagokion argibide guzientzat, gure agentearekin harremanetan sar zaitezke, astelehenetik 
ostiralera, 09:00etatik 17:30era:

- Telefonoz                                                            , 3. hautua.

- E-mezuz contact.hegobus@transdev.com helbidean

BERRIZ IGORRI AITZIN

HEGOBUS eskola garraio eskaera-dozierrean derrigorrez sartzen ditut: 
        Haurraren argazkia. Argazki argia eta berria, aratza, plegurik edo markarik gabekoa izan behar da eta nortasun agiriaren 
        handitasuna eta arauak errespetatu behar ditu. Deitura eta izena idatz itzazu argazkiaren gibelean.
        Bizilekuaren frogagiria: 3 hilabete baino guttiagoko EDF faktura baten kopia, telefono fakturaren kopia...
        Auzitegi Epaiaren kopia aldizkako zaintzentzat.
        "Eskola PASS" abonamenduarentzako eskolatze-agiria helarazi beharko diguzu, eskola sartzea egin ondoren. 

Osatu gabeko dosier guziak HEGOBUS-i automatikoki igorriak izanen dira.

EDO

ORDAINKETA

- Hitzordua hartuz, gure Biriatuko bulegoetan
Hitzordu eskaera egin dezakezu telefonoz edo www.hegobus.com webgunean. 
Zure hitzordu eskaera onartua izanen da, telefonoz, gutunez edo internet bidez
ezin bada tratatu

TRANSDEV URBAIN PAYS BASQUE - HEGOBUS-i ERRESERBATUA DEN PARTEA

ESKOLA GARRAIOEN IZEN EMATEAREN ESKAERARI DAGOKION ERABAKIA

 Eskaera onartua     Eskaera gibelera igorria     Berantak dakarren 10€ko isuna

Eguna :    

Eman beharreko agiria(k): Sinadura:

    

 Agentearen kodea:  

Txosten honetan bilduak diren informazioak Transdev Pays Basque programan gordeak dira, eskola garraio izen ematearentzat eta HEGOBUS garraioetako 
erabiltzaileen harremanen kudeaketarentzat. Merkataritza eta marketing zerbitzuari zuzenduak dira eta urte batez atxikiak dira. "Informatika eta askatasunak" 
legearen arabera eta RGPD-aren karietara, zure datu pertsonaletan sartzeko eskubidea balia dezakezu eta zuzentzea eska dezakezu 
contact.hegobus@transdev.com edo www.hegobus.com webguneko harreman sailera idatziz.

« TUPB »ren izenean den txekea                   10€ eraberritze eskaera arrunta               20€ lehen izen emate arrunta    
                  70€ Eskola Pass
        Zure txostena tratatu eta baieztatu ondoren, zure abonamendua zure etxera (legezko ordezkariaren helbiderat)
eskuratuko duzu abuztu hondarrean, gutun baten bidez

Izen ematea
segitzen dut

 gibelaldean



HEGOBUS ESKOLA ABONAMENDUAK

Eskola abonamendu arruntak, zure ikastetxera joatea eta zure etxera itzultzea
ahalbideratzen dizu eskola denboran bakarrik. Izena ematerakoan e-mezuz 
emanen eta jakinaraziko zaizkizun zirkuituak har ditzakezu bakarrik. Beste bidaia
bat egin nahi baduzu, garraio titulu bat erosi behar duzu aitzinetik edo gidariari 
(euro bat bidaia).

"Eskola Pass"-arekin mugarik gabe bidaia dezaket HEGOBUS sarean eta eskolako
lineetan*. Eskola ikasturteko 10 hilabeteentzat balio du, astelehenetik igandera 
bidaiatzeko aukera ematen du bai eta eskolako oporretan ere, zure ikastetxera 
joateko bai eta aisialdi bidaientzat edo lagunengana joateko...
*Lekuak gelditzen diren arabera.

IKASLEA

Sexua:   Mutikoa     Neska 

Deitura:   Izena:   

Sorteguna:    (uuuu/hh/ee) 4 urte baino gehiago ukan behar da eskola garraioetan izena eman ahal izateko

LEGEZKO ORDEZKARIA                                             BIGARREN ORDEZKARI LEGALA 

  

 Jauna    Anderea

Deitura: 

Izena:  

  

Helbidea:  

Posta kodea: 

Hiria:  

Tel. mugikorra:      

E-posta: 

Bete beharrekoa, aldizkako zaintzan baldin bada

    

Izena:  

  

Helbidea:  

Posta kodea: 

Hiria:  

Tél. mugikorra: 

E-posta: 

2020-2021eko IKASLEAREN ESKOLATZEA

  Barnetegiko ikaslea  Mantenu erdiko ikaslea  Kanpoko ikaslea

Ikastetxearen izena:  

Herria:  

Ama-eskola:   1. urtekoak   2. urtekoak   3. urtekoak

Lehen maila:   1.urtea  2.urtea  3.urtea  4.urtea   5.urtea 

Kolegioa:  Seigarrena  Bosgarrena  Laugarrena  Hirugarrena 

Lizeoa:               Bigarrena  Lehena  Terminala               Beste, zehaztu:

IKASTETXERA JOATEKO GARRAIOARI BURUZKO INFORMAZIOAK 

Ibilbidearen zenbakiak eta sartzearen eskola geldilekuak ezagutzeko
www.hegobus.com  edo   deitzea edo 3. hautua egitera gonbidatzen zaitugu. 

Ibilbide(a)ren zenbakia(k):  /  / 

Igaite herria: 

Igaite-geldilekua: 

Jauste-herria: 

Jauste-geldilekua: 

Aldizkako zaintzaren kasuan, ikastetxera joateko beste ibilbide bat 
egin behar den kasuan:

Igaite herria: 

Igaite-geldilekua: 

Ziurtatzen dut dozier honetan ezarriak diren informazioak zuzenak direla.
Ohorea bermea izanik, ziurtatzen dut datorren ikasturtearentzat, dozier bakar
bat bete dudala haur bakoitzarentzat. 
Aitortzen dut, jakinean naizela ikaslea ezin dela autobusera sartu bali den garraio
titulurik gabe.

HEGOBUS eskolako garraioetan jadanik izena 
eman nuen eta nire abonua berritu nahi dut = 10€

Lehen aldia da izena ematen dudala abonamendu
arruntarentzat = 20 € 

"Eskola Pass"-a aukeratzen dut eta mugarik 
gabe bidaiatzeko HEGOBUS sareko eta eskola
lineetan = 70€

Legezko ordezkariaren 
edo ikasle helduaren sinadura

MAIUSKULEZ ETA MODU IRAKURGARRIAN BETE BEHARREKO DOKUMENTUA

 +

      +

      +

 /  / 

Sorteguna:    (uuuu/hh/ee)

Tel. finkoa:

Jauna Anderea

Deitura: 

Sorteguna:   

      +Tel. finkoa:

Ibilbide(a)ren zenbakia(k): 

HEGOBUS-en berriak eta eskola sarearen zirkulazio informazioak e-mezuz
ukan nahi ditut

-(e)n egina      

-(e)an  


