PREZIOAK

TXIK TXAK CAR'EXPRESS SAREA
LINEAK

10 11 12 13 14 15

BIDAIA
(*) + 0,20 €-ko euskarri-gastua, zure kontakturik gabeko
tiket kargagarria lehen aldikotz erostean zure noiztenkako
bidaientzat (tiketa nahi bezain bat kargagarria)

BIDAIA 1

2 €*

10 BIDAIA

15 €*

20 BIDAIA

20 €*

20 BIDAIA - prezio apalean

9 €***

TALDEA

1,50 € / pertsonaka *

Taldea: 10 eta 20 pertsona arteko
taldeentzat, lineako garraiolariari
erreserbatuz. 20 pertsonatik gora,
garraiolariak zure eskaera tratatuko du
zuzenean.

ABONAMENDUAK
HILABETE 1 MUGAGABEAN

30 €**

Hilabete 1 mugagabean prezio
apalean: 15 €***

URTE 1 MUGAGABEAN

300 €**

Urte 1 mugagabean, prezio apalean: 130 €

MUGIKORTASUN URRIKO
LAGUNTZAILEENTZAT:

URRIRIK

Gidariak, QR bat duen paperezko tiketa bat emanen
dio, autobusean lehen aldikotz sartzen delarik
balioztatu behar dena eta loturak egiterakoan

5 URTEZ PEKO HAURRENTZAT

URRIRIK

(**) Abonamenduak, kontakturik gabeko txartel nominatiboan karga daitezke bakarrik. Urririk da, salbu galtze/ebaste kasuetan
(txartel baten eskaera Car Experss-eko lau dendetatik batean egiten da edo carexpress.txiktxak.fr webgunean)
(***) Prezio apalduak ematen dira garraio txartela eskuratzeko eskaera egiterakoan, frogagiria(k) aurkeztuz, Car Express-en lau dendetatik batera joanez
edo carexpress.txiktxak.fr webguneko formularioa betez:
• Elkartasunezko osasun gehigarria dutenentzat: Seguritate sozialak ematen duen Elkartasunezko osasun gehigarriaren agiria + nortasun agiria
• Elkartasun Aktiboko Irabaziak dituztenak: eskubide-frogagiria + nortasun agiria;
• 26 urtez pekoentzat: nortasun agiria

CAR EXPRESS

CHRONOPLUS PREZIO BATERATUAK

Garraio titulu horiek Chronoplus sareko eta Car Express lineen arteko loturen egiteko ahala ematen dute.
24 ORENEKO TIKETA

5 €*

HILABETEKO ABONAMENTUA - Prezio arruntean

40 €**

HILABETEKO ABONAMENDUA - Gazte prezioan (5 – 25 urte)

21 €**

URTEKO ABONAMENDUA - Prezio arruntean

400 €**

URTEKO ABONAMENDUA - Gazte prezioan (5 – 25 urte)

190 €**

Ipar Euskal Herri - Aturriko mugikortasunen Sindikatuak, garraio titulu
konbinatuak proposatzen ditu, Car Express lineak eta Chronoplus sarea
jarraian erabiltzeko.

EUSKO PASS
PREZIOAK
EUSKOPASS, mugaz gaindiko bidaien errexteko
prezio bakarreko eskaintza da. Prezio bakar bat,
Hegobus sarea, Car’Express lineak eta TOPOa
erabiltzeko: joan-etorri batentzat balio du, lehen
erabilpenetik biharramuneko 23:59a arte balio duena
5,5€-ren truke.

(*) + 0,20 €-ko euskarri-gastua zure lehenbiziko
kontakturik gabeko tiketa kargagarria erosterakoan zure
noiztenkako bidaientzat (tiketa nahi bezain bat
kargagarria)
(**) Abonamenduak karga daitezke, kontakturik gabeko
Txik Txak Car Express txartel nominatiboan edo txartel
konbinatuan (Chronoplus dendetan ematen da
bakarrik, hilabeteko diru kentze ordainketak
ahalbidetzen baititu). Txartela urririk da, salbu
galtze/ebaste kasuetan (Txik Txak Car Express
txartelaren eskaera Car Express-en 4 dendetatik batean
egiten da edo carexpress.txiktxak.fr webgunean)

Autobusa hartu nahi duzu eta
ez duzu garraio txartelik:

BUS + Linea zenb. IGOR EZAZU
93064 zenbakira

SMS1*=
2 ORENEKO PASS 1

Baliozkotasun data: prezioak indarrean dira, 2020ko urtarrilaren 1etik.
Zerbitzu hornitzailea: Basque Bondissant, 306 industria karrika 40220 TARNOSE
www.basque-bondissant.com - Tel.:05.59.26.25.87

ZURE TELEFONO
FAKTURATIK
KENDUA IZANEN DA
ZUZENEAN

