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ZERBITZURAKO BOKAZIOA 

 

Euskotrenek etorkizun laburrean nabarmen hazteko asmoa du, Euskadiko garraio 

publikoko erreferentziazko operadore bilakatu arte, EAE-ko administrazioa titular den metro 

bateko zabalerako sarean arituz, beste udalerri batzuetan ere Tranbia eta autobus zerbitzuak 

hedatuz, trenez merkantzia gehiago garraiatuz eta beste sare batzuetan zerbitzuak eskainiz. Hori 

guztia, eraginkortasun ekonomikoan eta kudeaketa jasangarrian oinarrituriko irizpideei jarraituz, 

gizarte orokorraren aurrerapenari lagunduz. 

EuskoTrenen helburua, abuztuaren 25eko 2488/78 Dekretu bitartez, Espainiako 

Administrazio Zentralak Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazioari, garraioaren alorrean, 

transferitu zizkion emakiden ustiapena da. EuskoTrenen, 1996an konpainiak hartu zuen 

merkataritza izenaren, gizarte xedea, trenbideko eta errepideko pertsona zein merkantzia garraio 

zerbitzuaren kudeaketan zentratzen da batez ere, Euskadiko Autonomia Erkidegoko lurralde eremu 

osoan. Enpresak EuskoTren Lurraldebus, Bizkaibus eta Udalbus izena erabiltzen du Gipuzkoako, 

Bizkaiko eta Eibarko autobus zerbitzuaren ustiapenerako zerbitzua ustiatzeko, hurrenez hurren.                                                                                   

Garraio Publikoa berriztatzeko eta modernizatzeko erronkari aurre egin ahal izateko 

hainbat ekintza ari gara burutzen. Beste batzuen artean, hiritarren mugikortasun jasangarria 

erraztera eta hobetzera bideraturikoak, gure jarduketa eta erantzukizun mailen eremuan 

Zerbitzuaren Segurtasunari eta Kalitateari lehentasuna emanez. Pausoz-pauso lortzen ari diren 

emaitzak agerian daude, eta gure bezeroek oso era positiboan baloratzen dituzte.                                                                                                                                   

Gure jarduketak aurrera eramateko orduan, aldian behin gure erabiltzaileek esaten dutena 

entzuten dugu, beraien arrazoizko itxaropenak ulertuz eta erantzun hoberenak landuz. 

Erabiltzaileen laguntza berme eta pizgarri hoberena da, Zerbitzuaren Segurtasunean eta Kalitatean 

aurrera egiten jarraitu ahal izateko.                                                                                                                                                                                 

Eskerrik asko EuskoTrenen eta gizarte osoaren izenean, gure Zerbitzuaren Kalitatea 

hobetzen laguntzeagatik.                                                                                                                                                                               

 

 Zuzendari Nagusia 
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KONPROMISO OROKORRAK ZERBITZUA HOBETZEKO 
 

Gure aldetik, honako hauek dira bidaiariekin ditugun Konpromiso Orokorrak:   

 

► Inbertitzea, Eskaintzen dugun Zerbitzuaren Kalitatea eta Segurtasuna hobetzeko, 

langileak prestatuz eta motibatuz, prozesu eta prozedura bakoitza hobetuz, berriztatuz. Hori 

guztia, gure bezeroek dituzten arrazoizko itxaropenak asebetetzeko, segurtasunari, azkartasunari, 

erosotasunari, garbitasunari eta beste alor batzuei dagokienez. Itxaropen horien berri dugu aldian 

behin burutzen ditugun Jasotako Kalitateari eta Gogobetetasunari buruzko azterlan zehatzen 

bitartez.   

 

 ► Gure Konpromisoen betetze maila era erregularrean neurtzea, barne auditoriak, 

elkarrizketak erabiltzaileei eta kanpo auditoriak egitea, begirale neutralen eta independenteen 

bitartez.  

 

► Bidaiarien Garraio Publikoari buruzko UNE–EN 13816 arauak ezarritako eskakizun 

guztiak gainditzea, baimenduriko Erakundeek ematen duten Kalitate ziurtagiria lortu ahal izateko. 

 

► Kudeaketa Arduratsua eta Jasangarria burutzea, gardentasunean oinarritua, 

baliabideen erabilera eraginkorra bermatuko duena, mugikortasun jasangarria bultzatuko duena 

bere hiru aldeetatik (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa), eta gure interes taldeen (bezeroak, 

langileak, gizartea, Herri Administrazioak eta enpresa hornitzaileak) itxaropenei erantzuna emango 

diena, Tranbia lagungarri izan dadin pertsonen bizitza Kalitatea hobetzen eta Gizartearen garapen 

eta aurrerapen jasangarriari era aktiboan laguntzeko. 

 

 ► Laburbilduz, Zerbitzuaren Etengabeko Hobekuntzaren aldeko apustua egitea; 

konpromiso zehatzekin. 
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GURE ZERBITZUA: 

 

Euskotrenek operatzen dituen lineak guztira ondorengo hauek dira: Lurraldebuseko lineak 11, 

Bizkaibusekoak 11 eta Udalbusekoak 2. 

GIPUZKOAKO ERREPIDEKO LINEAK 

LINEA ZERBITZUA EMAKIDA LINEAREN IZENA 

UK07 LURRALDEBUS UROLA KOSTA AIAZARNAZABAL - ZUMAIA - ZESTOA 

UK08 LURRALDEBUS UROLA KOSTA ZARAUTZ- AIA - ORIO 

UK09 LURRALDEBUS UROLA KOSTA ZUMAIA - DONOSTIA N-634 

UK10 LURRALDEBUS UROLA KOSTA 
ZUMAIA – ZARAUTZ- DONOSTIA 

AP-8 

UK11 LURRALDEBUS UROLA KOSTA 
ZUMAIA – ZARAUTZ- ORIO - DONOSTIA 

AP-8 

    

DB01 LURRALDEBUS DEBA BARRENA EIBAR - ELGETA 

DB02 LURRALDEBUS 
 

DEBA BARRENA ERMUA – DONOSTIA AP-8 

DB03 LURRALDEBUS 
 

DEBA BARRENA LEKEITIO – DONOSTIA AP-8 

DB04 LURRALDEBUS 
 

DEBA BARRENA MALLABIA - ONDARROA 

DB05 LURRALDEBUS 
 

DEBA BARRENA ONDARROA-MUTRIKU-DEBA-ZUMAIA 

DB06 LURRALDEBUS 
 

DEBA BARRENA 

 
SORALUZE - ONDARROA 

 

  EIBARKO UDALBUSA   

59 UDALBUS EIBARKO UDALA UDALBUS EIBAR 

60 UDALBUS EIBARKO UDALA EIBAR - ARRATE 
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BIZKAIKO ERREPIDEKO LINEAK 
 

LINEA ZERBITZUA EMAKIDA 
EMAKIDA 

ZK. 
LINEAREN IZENA 

10 BIZKAIBUS 
EZKERRALDEA 

UPV/EHU 
A-2315 

SANTURTZI – PORTUGALETE 
– UPV/EHU 

11 BIZKAIBUS 
EZKERRALDEA 

UPV/EHU 
A-2316 SESTAO – UPV/EHU 

12 BIZKAIBUS 
EZKERRALDEA 

UPV/EHU 
A-2326 BARAKALDO – UPV/EHU 

13 BIZKAIBUS 
EZKERRALDEA 

UPV/EHU 
A-2336 MUSKIZ – UPV/EHU 

     

17 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3411 BILBO – GETXO 

8 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3414 
BILBO – GETXO  

(Artxandako tuneletatik) 

3 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3422 
AREETA - BERANGO (Artea 

Merkatal Gunea) 

2 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3451 AREETA-ARMINTZA 

6 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3471 
GETXO -  GURUTZETA 

 (Faduratik) 

15 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3472 
GETXO – GURUTZETA 

 (Areetatik) 

18 BIZKAIBUS URIBE KOSTA A-3499 PLENTZIA - GORLIZ 
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EUSKOTREN AUTOBUS ZERBITZUAREN KALITATE KONPROMISOA 
EUSKOTRENEKO LURRALDEBUSEKO ETA BIZKAIBUSEKO 

ERABILTZAILEEKIN 
 

 

Hauek dira EuskoTren Autobusak erabiltzaileekin dituen hamar Konpromiso motak. Erakundeko 

langileak horiek betetzeko konpromisoa hartzen dugu. Orokorrean, UNE-EN 13816 europar arauaren 

zortzi irizpideetan aurreikusten diren Zerbitzu Kalitatearen estandarrak gainditzen dira. Aldian 

behin, gure Konpromisoen betetze maila ebaluatzen da, barne auditoriak eginez, elkarrizketak 

eginez erabiltzaileei eta begirale neutralek eta independenteek egindako kanpo auditoriak eginez. 

 

 ► ESKAINITAKO ZERBITZUA 

 

� Autobusen maiztasunak/ahalmenak bidaiari gehieneko orduetan dagoen eskarira 

egokitzen dira, astegunetan zein jaiegunetan, erabiltzailerik ez dadin geratu 

geralekuetan. (betetze/hilabetea/linea mailagatik ohar kopurua).(1) 

� Ez da kenduko edo aldatuko programaturiko inolako zerbitzurik aurretik horren berri 

eman gabe, behar bezala justifikaturiko ez ohiko zergatirik ez badago (informazioa 

geralekuetan). Zerbitzuen %95eraino mesede eginez, egiaztapena burututako 

zerbitzu kopuruaren / hilean guztira burututako zerbitzuen bitartez. (2).                                                                                                        

 

 

 ► ERABILERRAZTASUNA, TRANBIA KANPOAN ETA BARRUAN 

 

� Gure autobus guztiak behar bezala egokiturik daude mugikortasun urria duten 

pertsonen beharretara, derrigorrezkoa den legedia inplementatuz. 

� Gure autobus guztietara sartu ahal izateko arrapalak eta plataformak etengabe 

aztertzen ditugu, mugikortasun urria duten pertsonak beti gure autobusetara sartu 

ahal izateko. (Flotako arrapaletan eta plataformetan/autobusetan matxura 

zenbakien kalkuluaren bidez MUP-ei zuzendutako gailuen egoera ona .(3) 
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 ► OHIKO ZERBITZUARI BURUZ BEZEROARI EMATEN ZAION INFORMAZIOA 

� Geralekuen %99ek informazio erraza eta eguneratua izan dezaten ari gara lanean 

eta eguneratua, ibilbideak, tarifak eta indarrean dauden ordutegiak.  

� Bermatu egiten dugu Autobusen %99ek jomugari buruzko adierazpenak dituztela 

kanpoan, ongi ikusten den tokian; eta barruan, zerbitzua ematen duen enpresaren 

identifikazioa eta harremanetarako era, eta baita tarifak eta indarrean dauden 

ordutegiak. (4). 

 

 

 

 ► ZERBITZUAN EGON DAITEZKEEN ARAZOEI BURUZ BEZEROARI EMATEN ZAION 

INFORMAZIOA 

 

� Geralekuetan zerbitzuaren aldaketen berri emango da gutxienez egun bateko 

aurrerapenarekin programatutako zerbitzua nahastuz gero. 

� Informazio zaharkitua geralekuetan ez da 48 ordu baino gehiago egongo indarraldia 

bukatu ondoren (72 ordu asteburuetan). 

 Eguneratutako informazioaren egiaztatzea zerbitzuaren ez ohikoak diren 

baldintzetan hileko ikuspegi egiaztatze paperean, zerbitzuaren irregulartasunari 

buruz informaziorik ez ematearen ondoriozko kexen existentziari buruzko 

egiaztapena lineako hilean 2 kexa baino handiagoa ez du izan behar.(5) 

 

 

► ITXAROTEKO ETA BIDAIA EGITEKO DENBORA; ERREGULARTASUNA 

 

� Gutxienez zerbitzuen %85 bere orduan eskaintzeko konpromisoa hartzen dugu, 

zerbitzu guztiak kontuan izanik, eta autobusak ez dira aurrerapenez irtengo edo 

geralekuetatik igaroko, zerbitzuak izan ditzakeen programatu gabeko arazoen 

ondoriozkoetan izan ezik.  

� Trafikoaren ondoriozkoak ez diren hamar minutu baino gehiagoko atzerapenak 

hautematen direnean, prebentziozko eta konponketarako ekintzak aktibatuko dira. 

Egunero egiaztatuko da orduan eskaintzen den zerbitzuen %ekoa, zerbitzu guztiak 

kontuan izanik. (6). 
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► BEZEROARI ARRETA  

 

� Bezeroen Arreta Bulegoetako ordutegian zehar erabiltzaileek etengabe arreta 

eskaintzen duen telefono linea daukate, eta, horrez gain, Internet, kontsultak 

egiteko eta kexak, iradokizunak eta erreklamazioak aurkezteko. Idatziz egiten diren 

kexen, iradokizunen edo erreklamazioen %95 zortzi eguneko epearen barruan 

erantzuten dira, eta gainerako %5a inoiz ere ez da 10 egun baino gehiagokoa. Idatziz 

jasotako erreklamazioak erantzuteko denboraren egiaztapena eta jarraipena.(7) 

� Erabiltzaileei eskaini beharreko arreta eta laguntza egokia bermatzeko, langile 

guzti-guztiek Bezeroaren Arretarako Protokoloa ezagutzen eta aplikatzen dute. 

Puntu horren egiaztapena bezeroen gogobetetasun-inkestaren emaitzaren 

bitartez egiten da (batez besteko gogobetetasun nota bezeroaren aldetik 

zerbitzuari buruz 6,5 baino handiagoa da 10etik, Lurraldebusen eta Udalbusen). (8) 

� Bizkaibusen ehuneko balio baten bidez lortzen da (%65), Bizkaiko Foru Aldundiak 

burututako bezero misteriotsuaren azterketak eginda. (8) 

� Onartezina izango litzateke bezeroenganako gogobetetasun-inkestan gidarien 

tratuagatik 6,5 baino balio txikiagoa 10etik lortzea.(9) 

� Langileen %100 prestaturik eta gaiturik dago zehaztasunez eta era atseginean 

informatzeko, eta baita erabiltzaileei laguntza eskaintzeko ere, beren funtzioen 

barruan.  

� Bidaiariek laguntza eta arreta egokiak jasoko dituzte. 

� Gogobetetasun notaren bidez balorazioa ESC deritzon langileen tratua 10etik 6,5 

baino gehiagoko balioarekin.(10) 

� Bizkaibusen ehuneko balio baten bidez lortzen da (%65), Bizkaiko Foru Aldundiak 

burututako bezero misteriotsuaren azterketak eginda. (10) 

 

 
► EROSOTASUNA, GARBITASUNA, MANTENTZEA 
 

� Gidari guztiek gidaritza profesionala egingo dute, ahalik eta leunena, balaztada eta 

azkartze bortitzak saihestuz, bidaiariek segurtasuna eta erosotasuna izan 

dezaten.  

� Autobusen %100ari aplikatzen zaie Kontserbazio eta Garbitasun Protokoloa. 

Protokolo horrek garbitasun eta kontserbazio egokia eta usainik gabeko eta ongi 

aireztaturiko barne atmosfera bermatzen du. Halaber, Euskotren Autobusak lanen 

gainbegiraketa ziurtatzen du, horien kalitatea ebaluatu ahal izateko. “Autobusetan 
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garbitasuna, itxura” alderdia onargarritzat hartuko da 5etik  3,6 baino handiagoa 

denean, kalitateko barne kontrolen adierazlean. (11)  

 

 

 ► SEGURTASUNA 

 
� Autobusen %100ak, bere ezaugarri teknikoekin eta aplika daitekeen araudiarekin 

bat datozen segurtasun elementuak ditu. Horrez gain, beste sistema lagungarri 

batzuk ere baditu, hala nola abiaduraren zaintza Sistema. Horiek, autobus 

araudiaren bitartez bete behar diren segurtasun sistemen osagarri dira. Gure 

mantentze tailer guztiak Kalitatearen Kudeaketa Sistema batekin eta Prebentzio 

Plan batekin egiaztatuta daude horiek gure flotaren segurtasun guztia  bermatzen 

baitute.(12) 

� Gidarien %100 prestaturik dago behar bezala aritzeko istripua edo pertsonak 

arriskuan jar ditzakeen gertakaria izanez gero (autobusen gidatzerako 

gaitasunerako prestakuntza). 

 

► INGURUMEN ERAGINA  

 

� EuskoTren Autobusak konpromisoa hartzen du, kutsaduraren kudeaketa tresnen 

ezarpenaren bitartez, bere jarduerak ahalik eta eragin txikiena sor dezan bere 

inguruan.  

Gure flotako autobus guztiek Ibilgailuen Azterketa Teknikoa (IAT) eguneratuta 

daukatela bermatzen dugu. (13) 

 

� Energiaren kontsumoa egiaztatzearen bidez optimizatzen da gure flotaren erregai 

kontsumoaren bidez. Erregaiaren kontsumoa litro guztien hileko kontrolaren / hilean 

guztira garraiatzen duten bidaiarien bidez egokitzen da, 0,75 gainditu ezinik. (14). 

 
 Konpromiso horiek bi urteko balioa dute, argitaratzen diren egunetik. Konpromisoak 

betetzeari buruzko komunikazioa sei hilabetez behin egiten da, emaitzak geralekuetan eta 

gure web gunean argitaratuz.  

KONPONTZE NEURRIAK 
 

Erreklamazioa dela eta, bere gain hartutako konpromisoren bat ez betetzea nabarmentzen bada, 

Bezeroenganako Arreta Bulegoek 72 orduko epean erreklamazioari bidea emango dio, barkamena 

eskatzeko eta gertatutakoaren azalpena emateko. 
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HARREMANETAN JARTZEKO HELBIDEAK 
 
Laguntzeko, iradokizunak eta kexak hartzeko, edo konpongarriak diren arazoak eta eskaintzen 

ditugun hobekuntzak Zerbitzuaren kalitatean adierazteko, EuskoTrenekin harremanetan jar 

zaitezkete:  

 

 ►Postaz: EuskoTren; Kalitatea; Atxuri kalea, 6; PK 48006 Bilbo. 

 ►BEZEROENGANAKO Arreta Zerbitzuan, telefono finkotik deituz gero: Telefonoa: 

94.433.33.33. 

 ►Langileen bidez: gure autobusetako edozeinetan. 

 ►Internet bidez: gure Web gunean http://www.euskotren.es, jaitsiz, betez eta 

formularioa Bezeroenganako Arretara bidaliz: attcliente@euskotren.es 

►Posta elektronikoz Jendearentzako Informazioa: attcliente@euskotren.es. 

 

BEZEROENGANAKO ARRETA ORDUTEGIA 
 
Bulegoetara bazoaz, edo telefonoa erabiliz gero, bezeroenganako arreta ordutegia  eta helbidea 

ondorengoa da: 

ATXURI : Atxuri 6, 48006 Bilbo 

►Neguko ordutegia astelehenetik ostiralera lanegunak: 8:00etatik 19:30era. 

►Udako ordutegia (ekainaren 26tik irailaren 1era): Astelehenetik ostiralera lanegunetan 8:00etatik 

14:00etara. 

 

AMARA : Easo Plaza zg 20006 Donostia 

► Neguko ordutegia astelehenetik ostiralera lanegunak: 8:00etatik 19:30era (urte guztian) 

► Udako ordutegia (uztaila eta abuztua): Astelehenetik ostiralera lanegunak 8:00etatik 19:30etara. 

     Larunbatak lanegunak 9:00etatik 13:00etara. 

 

Erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak www : euskotren.eus web orrialdean 

eskura daude 


