
 

Datuen Babesari buruzko Araudi Orokorrean ezarritakoaren arabera, zure datuak Autobuses La Unión S.A
Erabilera horren helburua, bezeroaren eta Autobuses La Unión S.A
aurretik aipatutako sisteman zure datuak sartzeko. Datu horiek
ahal izango dituzu, Autobuses La Unión S.A.rekin hurrengo helbidean harremanetan jarrita: 
 

 
 
BIDAIDE BONOAREN ESKAERA: 
 
       ARRUNTA              
 
Abizenak:  

N.A.N:  

Jaiotza data:  

Helbidea:  

Udalerria:  

Nork jaso duen eskaera imprimakia:                                                                                                                             

 
ZEIN LINEATARAKO ESKATZEN DEN BONOA
 Gallarta – Gasteiz 
 Algorta – Gasteiz 
 Bilbo – Gasteiz 
 Aurreko linea guztiak (Linea anitzekoa
 Gasteiz – Bilbo – Leioa/UPV 

 
 
ESKATUTAKO BONO MOTA 
 Bono GORRIA ((31 eta 64 urte arteko adina dutenentzat

 Bono BERDEA (30 urte edo gutxiago dituztenentzat eta 65 urte edo gehiago dutenentzat
 

BONOAREN MODALITATEA 
 Linea bakarreko hileko bonoa 
 Linea anitzeko hileko bonoa 
 Linea bakarreko hiruhileko bonoa 
 Linea anitzeko hiruhileko bonoa 
 Linea bakarreko urteko bonoa 
 Linea anitzeko urteko bonoa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Union Autobusek enpresaren zerbitzuei buruzko informazioa jaso nahi dut, posta elektronikoaren, 
telefono mugikorraren edo antzeko baliabideen bidez.
 
 

    Tokia eta data

                  Stua

 
 

ezarritakoaren arabera, zure datuak Autobuses La Unión S.Aren ardurapeko erabilera sistema baten barruan sartuko dira
eta Autobuses La Unión S.Aren arteko harremana kudeatzea da. Zeu, datuen titular moduan, 

Datu horiek zuzendu, ezeztatu, horien erabiltzearen aurka egin, horiek erabiltzea mugatu zein beste leku batera eraman 
rekin hurrengo helbidean harremanetan jarrita: Sangroniz industrialdea 4, Sondika, 48150, Bizkaia.

Bilboko Autobus Geltokia  
Gasteizko Autobus Geltokia  
Iruñako Autobus Geltokia  
E-mail: bonos@autobuseslaunion.com 
www.autobuseslaunion.com 

           Lehen mailako familia ugaria           Familia ugari berezia

 Izena:   

 E-mail:   

 Mugikorra:   

 Zk:   Solairua

 Posta kodea:                                                                           

                                                                                                                                  

ZEIN LINEATARAKO ESKATZEN DEN BONOA: 

Linea anitzekoa). 

31 eta 64 urte arteko adina dutenentzat) (biak barne).)  

30 urte edo gutxiago dituztenentzat eta 65 urte edo gehiago dutenentzat) 

Union Autobusek enpresaren zerbitzuei buruzko informazioa jaso nahi dut, posta elektronikoaren,  
telefono mugikorraren edo antzeko baliabideen bidez. 

Tokia eta data 
 

Stua. 

AURKEZTU
DOKUMENTAZIOA
 Eskaera orria beteta eta bidaiariak sinatuta.
 NANaren fotokopia.
 Karnetaren neurriko koloretako argazki 

bat.
 Bankuan

egiaztagiria.
 Familia ugariko kidea edo erretiratua bada, 

baldintza 
dokumentuaren fotokopia.

 
NON AURKEZTU BEHAR DEN
 Bilboko txarteldegia
 Gasteizko txarteldegia
 E
 
NON JASOKO DEN
 Bilboko txarteldegia
 Gasteizko 
 
Kutxabank:
Caixa:
 
Gogoratu inprimaki hau eskaera egin aurreko 
hilaren 25a baino lehen entregatu behar duzula.

  

ardurapeko erabilera sistema baten barruan sartuko dira. 
, ados zaude eta baimena ematen duzu 

a mugatu zein beste leku batera eraman 
Sangroniz industrialdea 4, Sondika, 48150, Bizkaia. 

 Tel: 944 271 111 
 Tel: 945 264 626 
 Tel: 948 221 766 

 

Familia ugari berezia 

                               

                              

                                   

Solairua:                                          

                                                                            

    

AURKEZTU BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA: 

Eskaera orria beteta eta bidaiariak sinatuta. 
NANaren fotokopia. 
Karnetaren neurriko koloretako argazki 
bat. 
Bankuan bonoaren prezioa sartu izanaren 
egiaztagiria. 
Familia ugariko kidea edo erretiratua bada, 
baldintza horiegiaztatzen duen 
dokumentuaren fotokopia. 

NON AURKEZTU BEHAR DEN: 
Bilboko txarteldegia 
Gasteizko txarteldegia 
E-mail: bonos@autobuseslaunion.com 

NON JASOKO DEN: 
Bilboko txarteldegia 
Gasteizko txarteldegia 

Kutxabank: ES28-2095-0551-60-9100630755 
Caixa: ES74-2100-9144-37-0200024391 

Gogoratu inprimaki hau eskaera egin aurreko 
hilaren 25a baino lehen entregatu behar duzula. 


