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Zerbitzu gutunak – Bilboko Tranbia

Euskotren garraio publikoaren erreferentziazko operadorea da Euskal Autonomia Erkidegoan. Hurbileko etorkizunean, asko hazi nahi dugu EAEren titularitateko 
sare metrikoan lan eginez, maiztasun handiagoz, merkantzia gehiago trenez garraiatuz eta tren, funikular eta bestelako sareetan zerbitzuak eskainiz. Hori guztia 
eraginkortasun ekonomikoko eta kudeaketa jasangarriko irizpideei jarraikiz egingo dugu, gizartearen garapen orokorrean laguntzeko.

Euskotren garraio publikoaren erreferentziazko operadorea da Euskal Autonomia Erkidegoan. Hurbileko etorkizunean, asko hazi nahi dugu EAEren titularitateko
sare metrikoan lan eginez, maiztasun handiagoz, merkantzia gehiago trenez garraiatuz eta tren, funikular eta bestelako sareetan zerbitzuak eskainiz. Hori guztia
eraginkortasun ekonomikoko eta kudeaketa jasangarriko irizpideei jarraikiz egingo dugu, gizartearen garapen orokorrean laguntzeko. Enpresa honek “Euskotren
Tranbia” marka erabiltzen du BILBOKO eta GASTEIZKO Tranbia zerbitzuen ustiapenerako.

Garraio publikoa berritu eta modernizatzeko erronka betetzeko, ekintza asko gauzatzen ari gara, adibidez, herritarren mugikortasun jasangarria hobetu eta 
ahalbidetzera bideratutakoak. Aldi berean, zerbitzuaren segurtasuna eta kalitatea lehenesten dugu gure erantzukizun- eta ekintza-mailen arloan. Bezeroek 
dagoeneko goza ditzakete urratsez urrats lortzen ari garen emaitzak eta oso balorazio positiboak egin dituzte emaitza horien inguruan.

Gure jarduteko moduan, erabiltzaileen iritziak entzuten ditugu aldian-aldian, horien arrazoizko nahiak ulertzen ditugu eta erantzun onenak ematen saiatzen gara. 
Izan ere, erabiltzaileen laguntza dugu bermerik eta pizgarririk onena zerbitzuaren segurtasuna eta kalitatea hobetzen jarraitzeko.

Euskotrenek eta, oro har, gizarteak eskerrak eman nahi dizkizu gure zerbitzuen kalitatea hobetzen laguntzeagatik. 

Zuzendari Nagusia



Zerbitzu gutunak – Bilboko Tranbia

Zurekin ditugun konpromisoak: 
ESKAINITAKO ZERBITZUA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Tranbien maiztasuna eta edukiera eskaerara egokitzea.

• Hilean per./m2 kopurua egiaztatzea. Gure helburua da
erabiltzaileen %90ek etekina ateratzea eta 4 per./m2 ez
gainditzea.

 Programatutako zerbitzu guztiak mantendu, salbuespen arrazoiak
izan ezik (informazioa geltokietan pantailen bidez).

• Egindako zerbitzu kopurua/hileko zerbitzu guztiak egiaztatzea.
Gure helburua da erabiltzaileen %95ek etekina ateratzea.
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Zurekin ditugun konpromisoak: 
ESKURAGARRITASUNA

Konpromiso hauek hartzen ditugu :

 Gure instalazio eta unitateetan eskuragarritasunaren %100
bermatzea.

• Hileko eskuragarritasunarekin zerikusia duten gorabeheren %
egiaztatzea. Erabiltzaileetatik %98 ek etekina ateratzea izanik.

 Salmenta eta balioztatze ekipoak funtzionamendu baldintza
onenetan daudela ziurtatzea.

• Erabilgarritasun/hileko egiaztatzea, %95 baino gehiagoko
helburuarekin.
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Zurekin ditugun konpromisoak: 
INFORMAZIOA BEZEROEI

-Ohiko zerbitzua-

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Geralekuen % 100ek informazio erraz eta eguneratua izatea
bermatzea.

• Informazio oker edo hutsaren ondoriozko kexa kopurua
egiaztatzea. Onartezina da hilean 2 kexa baino gehiago
jasotzea.

 Tranbien %100ek kanpo- eta barne-ohar ikusgarriak izatea
bermatzea.

• Kanpoko eta barneko informazioa begiz egiaztatzea. Gure
hileko helburua da gutxienez bidaiarien %90ek informazio
zuzena jasotzea da.
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Zurekin ditugun konpromisoak: 
INFORMAZIOA BEZEROEI
- Irregulartasunak zerbitzuan-

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Pantailadun geralekuetan programatu gabeko edozein aldaketa edo
zerbitzuren berri ematea 48 ordu lehenago gutxienez, eta 48 ordu
geroago kentzea 72 ordu asteburuetan.

• Arazoa gertatu aurretik eta ondoren geralekuetan informazioa
egiaztatzea, gure helburua da bidaiaren % 85-ak onura
ateratzea.

• Hilero kexa kopurua egiaztatzea; onartezina da hilean 2 kexa
baino gehiago jasotzea.
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Zurekin ditugun konpromisoak: 
PUNTUALTASUNA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Zerbitzuen %90, gutxienez, orduan egitea, zerbitzu guztien aldean,
geltokitik aurreratuta irtetzea edo pasatu barik gelditzea ekidituz.

• Egunean egindako zerbitzuen ehunekoa egiaztatzea zerbitzu
guztiekiko, eta gutxienez bidaiarien %85i mesede egitea.
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Zurekin ditugun konpromisoak: 
BEZEROEI ARRETA (1/2)

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Edozein informazio-kanalen bidez jasotako kontsulta, kexa,
iradokizun eta/edo erreklamazioen %95i gutxienez 3 eguneko epean
erantzutea *.

• Erreklamazioak ebazteko denbora egiaztatu eta jarraipena
egitea.

 Akatsak zuzentzeko edo konpentsatzeko neurriak bermatzea.

• 1371/2007 EE Erregelamenduaren arabera, 17. art.,
“Euskotren tranbia”-ko bezeroek beste titulu bat izateko
eskubidea izango dute zerbitzua eteten denean edo 20 minutu
baino gehiagoko atzerapena gertatzen denean.

* Azterketa teknikoa behar izanez gero, indarrean dagoen legediaren epeak beteko dira.



Zerbitzu gutunak – Bilboko Tranbia

Zurekin ditugun konpromisoak: 
BEZEROEI ARRETA (2/2)

 Gure langileen profesionaltasunaren bidez arreta eta laguntza egokia
bermatzea.

• Gogobetetze-inkestan gutxienez 6,5/10 nota lortzea
“pertzepzio orokorrean” eta 7/10 “plantillaren
profesionaltasunean”.

 Gure langileak gai izatea informazioa zehatz eta adeitasunez emateko
eta erabiltzaileei beren eginkizunen esparruan laguntzeko, bai langile
ibiltarien edo bai interfonoaren bidez.

• Gogobetetze-inkestan 10etik 7ko gutxieneko balioa lortzea
“langileen tratuari” buruz.
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Zurekin ditugun konpromisoak:
EROSOTASUNA, GARBITASUNA, 
MANTENTZEA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Gidarien %100ek gidatze profesionala izatea, segurtasun eta
erosotasun sentsazioa sortzeko.

• Gogobetetze-inkestan “erosotasuna abian”, erosotasunari
buruzko 7/10 nota lortzea gutxienez.

 Ondo aireztatutako eta usainik gabeko garbiketa, kontserbazioa
eta barne-giroa bermatzea.

• Gogobetetze-inkestan gutxienez 7/10 nota lortzea
“garbiketa, itxura eta erosotasun” atalean.
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Zurekin ditugun konpromisoak: 

SEGURTASUNA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Gure bezeroen segurtasun-itxaropenak asebetetzea.

 Gogobetetze-inkestan gutxienez 7/10 nota lortzea
“segurtasun-sentsazioan”.

 Egoera gatazkatsuak saihesteko unitateen barnealdean kontrol- eta
zaintza-sistema bermatzea.

• Segurtasun-kameretako matxuren % neurtzea. Gure helburua
da bidaiaren %90 funtzionamendu egokiaz onuratzea.
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Zurekin ditugun konpromisoak: 

INGURUMEN ERAGINA
Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Energia-kontsumoa optimizatzea energia-eraginkortasuneko neurrien bidez.

• Hileko ut/pertsona bidaiarien kW-en kontsumoa, gure helburua ≤ 0,6
izanik.

• Hileko ut/km-ko kW-en kontsumoa, gure helburua ≤ 5,5 KW/km
izanik.

 Inguruneko zarataren eragina arintzea, neurri teknikoak hartuz bai tranbien
zirkulazioan, bai tailerrean.

• Erlaitza eta errodadura koipeztatzeko ekipoetan izandako matxura-
kopurua, Tranbien kopuru osoa hilean, eta ezin izango dira hilean 5
gorabehera baino gehiago izan.

• Gogobetetze-inkestan gutxienez 6,5/10 nota lortzea “Zarata
sentzasinoan”.

• Hilero kexa kopurua egiaztatzea; onartezina da hilean 2 kexa baino
gehiago jasotzea, zaratarekin lotutakoak.
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Participación, Quejas y sugerencias

Euskotren dispone de un sistema de
Euskotrenek kexu- eta iradokizun-sistema
bat du, eskainitako zerbitzuei eta gutun
honetan hartutako konpromisoei buruzko
iritzia helarazteko.

Zure kexak eta iradokizunak “Iradokizunak
eta hobekuntza arloa” aukeren bidez
aurkeztu ahal izango duzu gure web
orrialdean http://www.euskotren.eus/, eta
baita gure app-aren bidez.

ZUZENTZEKO NEURRIAK
Bidaia-kopuru mugatuko garraio-titulu batekin bidaiatzen duten pertsonek zerbitzua eteten
denean eskubidea izango dute eremu guztietarako doako bidaia bat egiteko, 1371/2007 EE
Erregelamenduaren arabera, 17. art.

Bidaiarien eskubideak eta 
betebeharrak

Iradokizun eta hobekuntza arloen 
ataria
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Harremanetako helbideak: BIZKAIKO BAB

Postaz:
Euskotren; San Nikolas plaza, 2 CP 48005 BILBO
Euskotren; Estazio plaza z/g PK 48370 GERNIKA
Euskotren; Durangoko geltokia PK 48200 DURANGO

Informazio bulegoetan:
San Nikolas Plaza, 2 PK 48005 BILBO
Estazio Plaza z/g CP 48370 GERNIKA
Durangoko geltokia PK 48200 DURANGO

BEZEROENTZAKO arreta zerbitzua: Telefonoa: 944 333 333
Edo, langileen bitartez trenbide sareko edozein puntutan.

Internet: http://www.euskotren.eus, deskargatu, bete eta bidali inprimakia Bezero
Arretara: oaczaz@euskotren.eus , oacger@euskotren.eus, oacdur@euskotren.eus o edo
jendeari informazioa emateko posta elektronikoaren bidez.

Eskuratu gardentasunari eta jarduerari buruzko informazio guztia:

https://gardentasuna.euskotren.eus/
Twitter @euskotrenejgv.
Facebook.com /euskotrenejgv.
Instagram.com / euskotrenejgv.

Como nos relacionamos

Bezero Arretako ordutegiak

Zazpikaleak geltokia, San Nikolas plazan, 2:

Negua:
Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 20:00etara.
Larunbatak eta zubia: 9:00etatik 15:00etara
(Larunbatak jaiegunaren ondoren itxita)
Uda (uztaila eta abuztua): 8:00etatik 15:00etara (astelehenetik ostiralera).

Gernikako geltokia, geraleku plaza z/g.

Negua:
Astelehenetik ostiralera (lanegunak): 8:00etatik 20:00etara.
Zubiak (urte guztian zehar) : 9:00etatik 15:00etara
Uda (uztaila eta abuztua): Astelehenetik ostiralera (lanegunak): 8:00etatik 15:00etara.

Durangoko geltokia.

Negua:
Astelehenetik ostiralera (lanegunak): 8:00etatik 20:00etara.
Zubiak (urte guztian zehar) : 9:00etatik 15:00etara
Uda (uztaila eta abuztua): Astelehenetik ostiralera (lanegunak): 8:00etatik 15:00etara.
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Normativa aplicable

 38/2015 Legea, irailaren 29koa, trenbide-sektoreari buruzkoa.
 Trenbide sektorearen erregelamendua. Abenduaren 30eko 2387/2004 ED.
 5/2003 Legea, abenduaren 15ekoa, Euskadiko Garraio Agintaritzari buruzkoa.
 16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzkoa.
 Irailaren 28ko 1211/90 Errege Dekretua, Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua.
 51/2013 Dekretua, apirilaren 3koa, Euskadiko Bidaiarien Garraioaren Erregelamenduari buruzkoa.
 Eusko Trenbideak kontratatzeko baldintza orokorrak, 2018ko otsailaren 6koak.
 UNE-EN ISO 9001:2015 Araua
 UNE 13816 Araua
 UNE 93200 Araua
 RP A37.01. Bidaiarien garraio publikorako zerbitzuen Aenor markaren araudi partikularra (BGP)
 RP A58.01 Zerbitzu  ziurtatutako zerbitzuen Aenor markaren araudi partikularra.
 31/1995 Legea, Laneko arriskuen prebentzioari buruzkoa.
 15/1999 Lege organikoa, Datuen babesari buruzkoa.
 1720/2007 Errege Dekretua, 15/1999 Lege organikoaren garapen araudia.
 Martxoaren 30eko 4/2015 Lege organikoa, Hiritarren segurtasun Babesekoa.
 Apirilaren 4ko 5/2014 Legea, Segurtasun Pribatasunari buruzkoa.
 4/1997 Lege Organikoa, bideozaintzakoa.
 596/1999 Errege Dekretua, Bideozaintzari buruzko Araudia.
 Apirilaren 27ko 1/2017 legegintzako dekretua, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina.
 Azaroaren 23ko 1544/2007 Errege Dekretua, eskuragarritasunari buruzkoa.
 Abenduaren 9ko 6/2003 Legea, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen azterketa.
 Apirilaren 7ko 1/2016 legea, mendekotasunen eta droga-mendekotasunen arreta integralari buruzkoa.
 Barik txartela eta garraio tituluak arautzen dituen ordenantza.
 Mugi txartela erabiltzeko araudia eta baldintza orokorrak.
 Bat tituluak arautzen dituen ordenantza.
 BGP tituluen erabiltzaileei garraio publikoko zerbitzuak emateko tasen ordenantza fiskala.



EUSKOTREN, EGUNERO HOBETO. 
Zure iritzia oso garrantzitsua da eskaintzen dugun zerbitzua 
hobetzeko.


