
www.mugi.eus
943 000 117CMYK

- Zenbakia

EgunaHilabeteaUrtea
- Data

Txartelaren prezioa 5€ (BEZ BARNE)

- Saltokiko kodea eta izena (sinadura eta zigilua)

- Izen abizenak

(Saltokiak betetzeko)
MUGI TXARTELAREN ESKAERA/BERRITZEA ETA ORDAINKETAREN ZIURTAGIRIA

Aurreko txartel zenbakia- Argazkiaren aldaketa adin txikikoen G, G20, G50, E, E20, E50 txarteletan. Akti-
batutako txarteletan dohaineko aldaketa behin bakarrik onartzen da, eta itzulketa 
bonu bidez egingo da.  (Argazkia bakarrik atxikitu)

Txartel zenbakia- Adierazitako txartela iraungi izanagatik berritu beharra

Aurreko txartel zenbakia- Apurketa (hautsitakoa eskaerarekin batera itzuli; ikusi erantsitako orrian)

- Eskatzen den mota bereko txartela galdu/ostu izana (ikusi erantsitako orrian)

Aurreko txartel zenbakia- Txartel mota aldatzea (argazkia izan ezik, beste dokumentazio guztia erantsi)

- Lehenengo eskaera

ESKAERA EGITEKO ARRAZOIA: Eskaera berri batek aurreko Lurraldebus edo MUGI txartelak baliogabetuko ditu3

6-18 urte: Ez da 
iraungitzen
18-25 urte: 2 urte

- Gazteak- Soziala
   (urte 1)

EgunaHilabeteaUrtea
- Iraungipen-data- Berezia- Orokorra

• Familia Ugariaren titulua baduzu, markatu ezazu dagokizun mota (Familia Ugariaren hobaria beste taldekoei gehitu dakieke)

- Ezinduak
   (2 urte)

- Adinekoak
   (5 urte)

Iraungipena
(Ikusi baldintzak erantsitako orrian)

• HOBARIDUNA

• ARRUNTA

ADIERAZI TXARTEL MOTA2

(Adingabekoa izanez gero, tutorearen sinadura)
- Sinadura

- Emakumezkoa- Gizonezkoa
EgunaHilabeteaUrtea

- Jaiotze data

- Telefonoa- Probintzia- Posta kodea

- Herria- Atea- Pisua- Zk

- E-posta- Helbidea-kalea

- NAN/AIZ edo Pasaportea

- Lehen abizena- Izena

ESKATZAILEAREN DATUAK: GGLAri jakinarazi beharko zaizkio datu pertsonalen aldaketak1

Zenbakia

Saltokiko kodea eta izena

EgunaHilabeteaUrtea
Data

(SALTOKIAN BETETZEKO)

- Maiuskulaz eta letra argiz bete.
- Eremu guztiak bete beharrekoak dira.
- Ez ahaztu eskabidea sinatzea eta zure 

telefono zenbakia jartzea.
EZ GRAPATU

ARGAZKIA 

- Bigarren abizena

- Gazteak- Soziala
   (urte 1)

6-18 urte: Ez da iraungitzen
18-25 urte: 2 urte

Hobaria%25%108%108%108

BALDINTZA OROKORREN ONARPENA (LABURPENA) 
• Txartelaren erabilera pertsonala eta besterezina izango da.
• Txartelaren titularra bere zaintza eta mantenuaren arduradun izango da, beste pertsona baten iruzurrezko erabileraren erantzule bihurtuz, bere galera edo lapurreta salatzen ez 

duen bitartean. Txartelaren iruzurrezko erabilera antzematen bada, GGLAk txartela baliogabetuko du eta dagozkion zigorrak ezartzeari ekingo dio.
• TXARTEL-ESKAERA ORRIA SINATU ETA GERO, MUGI SISTEMAREN ERABILERA ETA KONTRATAZIO BALDINTZA OROKORRAK ONARTZEN DITUT, 2014KO APIRILAREN 4KO 

GAO-AN ETA www.mugi.eus WEB ORRIAN argitaratukoak.
• Indarrean dagoen datuen babeserako araudia betez, eskatzaileak onartzen du formulario honetan emandako datu pertsonalak GGLAk tratatuko dituela, MUGI txartelaren igorpe-

naren eta erabileraren kudeaketak egiteko; eta ez dela daturik lagako, legeak behartuta izan ezik.
• Zure eskubideak erabili ditzakezu honako helbidera zuzenduta: Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, Easo kalea 74, 20006 Donostia; edo mezu elektronikoa bidalita 

(info@mugi.eus). Bi kasuetan NAN edota dokumentu baliokidea erantsi behar da.
• GGLAk txartel hobariduna eskuratzeko edo berritzeko baldintzak betetzen direla egiaztatuko du, haiek egiaztatzen dituzten erakundeen aurrean.

• GGLAk kontsulta hori egiteari uko eginez gero, eskaera aurrez aurre egin beharko da MUGI- Easo kaleko 74-Donostia bulegoan, eskatzen den txartel-motari dagozkion dokumen-
tuak fi sikoki aurkeztuz. * Informazio gehiago: www.mugi.eus / info@mugi.eus / Tf.943 000 117


