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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.

Euskotrenen helburua da Espainiako Administrazio Zentralak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Autonomikoari garraio arloan transferitutako emakidak 
ustiatzea, abuztuaren 25eko 2488/78 Dekretua aplikatzeko. Konpainiak 1996an hartu zuen Euskotren izen komertziala eta horren xede soziala , batez ere pertsonen 
zein merkantzien tren, funikular eta errepide bidezko garraioan oinarritzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean. 

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
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Zurekin ditugun konpromisoak : 
ESKAINITAKO ZERBITZUA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Trenen maiztasuna eta ahalmena 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 %90ek etekina ateratzea.

• .
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Zurekin ditugun konpromisoak: 
IRISGARRITASUNA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Gure kanpoko eta barruko instalazioetako irisgarritasun-
elementuen erabilgarritasuna mantentzea, irisgarriak izan
daitezen.

• Irisgarritasun-ekipoak hilean aurkitzen dituzten
erabiltzaileen ehunekoa egiaztatzea. Gure helburua
bidaiarien % 95ek baino gehiagok etekina ateratzea da.

 Espendizio- eta balidazio-ekipoak funtzionamendu-baldintza
egokietan daudela ziurtatzea.

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

-Ohiko zerbitzua-

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Geltokiek informazio erraza eta eguneratua dutela bermatzea.

• Informazio okerraren edo informazio faltaren ondoriozko
kexen kopurua egiaztatzea. Hilean 2 kexa baino gehiago
jasotzea onartezina da.

 Tren-unitateek kanpoko eta barruko ageriko seinaleak dituztela
bermatzea.

• Kanpoko eta barruko informazioa begiz egiaztatzea; gure
helburua da gutxienez bidaiarien %90ek etekina ateratzea.
Unitateen %100 urtean bitan egiaztatzen da.
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Zurekin ditugun konpromisoak: 
INFORMAZIOA BEZEROEI

-Irregulartasunak zerbitzuan-

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

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

• Geltokietako informazioa egiaztatzea anomaliaren aurretik eta
ondoren, eta gure helburua da gutxienez bidaiarien %85ek
etekina ateratzea.

• Kexen kopurua hilero egiaztatzea, eta hilean 2 kexa baino
gehiago jasotzea onartezina da.
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Zurekin ditugun konpromisoak: 
PUNTUALTASUNA

Konpromiso hauek hartzen ditugu:

 Unean uneko trenbide-zerbitzua eskaintzea, geltoki aurreratuko
irteerak edo pasabideak ez baimenduz.

• Zerbitzu puntual baten onuradun den pasartea egiaztatzea,
gure helburua bidaiarien %98,5ek etekina ateratzea izanik.
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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 trena”-eko 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 legeriaren epeak beteko dira.



Carta de Servicios – FFCC

Zurekin ditugun konpromisoak: 
BEZEROEI ARRETA (2/2)

 Gure langileen profesionaltasunaren bidez arreta eta laguntza
egokia bermatzea.

• Gogobetetze-inkestan gutxienez 7/10 nota lortzea
“pertzepzio orokorrean” eta 9/10 “plantillaren
profesionaltasunean” bezero misteriotsuan.

 Gure langileen kualifikazioa bermatzea, ibiltaria edo interfonia
bidezkoa izan, eta beren eginkizunen esparruan, informazioa
zehaztasunez eta adeitasunez emateko.

• Gogobetetze-inkestan "langileen tratuari" buruzko 10etik 
7ko gutxieneko balioa lortzea.
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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" atalean 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 erabiltzaileen segurtasun-itxaropenak asetzea.

• Gogobetetze-inkestan "segurtasun-sentsazioan" gutxienez
7/10 nota lortzea.

 Egoera gatazkatsuak saihesteko trenetan 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 aurreztea eta ahalik eta modu eraginkorrenean erabiltzea.

• Bidaiarien kW kontsumoa hilean, gure helburua 3KW izanik

• Hilean egindako ut/km horien kW kontsumoa, gure helburua 7,5
KW/km izanik

 Inguruneko zarataren eragina arintzea, neurri teknikoak ezarriz bai
trenen zirkulazioan, bai tailerrean.

• Ingurumen-zaratari buruzko hileko kexa-kop., eta onartezina da
linea bakoitzeko hilean 2 kexa baino gehiago jasotzea

• Asebetetze-inkestan "zarata-sentsazioan" gutxienez 6,5/10 nota
lortzea.

• Zarataren sentsazioan eragina duten erlaitzeko eta errodadurako
koipeztatze-ekipoetako matxuren kopurua egiaztatzea. Gure
helburua hilean 5 gorabehera baino gutxiago izatea da.
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Parte-hartzea, kexak eta iradokizunak

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: BAB-AK
Postaz:
Euskotren; San Nikolas plaza, 2 PK 48005 BILBO
Euskotren; Geltoki plaza z/g PK 48370 GERNIKA
Euskotren; Durangoko geltokia PK 48200 DURANGO
Euskotren, Easo Plaza 9 PK 20006 DONOSTIA

Informazio-bulegoetan:
San Nikolas plaza, 2 PK 48005 BILBO
Geltoki plaza z/g PK 48370 GERNIKA
Durangoko geltokia PK 48200 DURANGO
Easo plaza 9 PK 20006 DONOSTIA

Bezeroarentzako Arreta Zerbitzua: telefonoa: 944 333 333
Edo langileen bidez: trenbide-sareko edozein tokitan.

Internet: http://www.euskotren.eus, deskargatu, bete eta bidali inprimakia Bezero
Arretara: oaczaz@euskotren.eus, oacger@euskotren.eus, oacdur@euskotren.eus,
oacdon1 @Euskotren.eus edo jendeari informazioa emateko posta elektronikoaren
bidez.

Eskura ezazu gardentasunaren eta jardunaren arloko informazio guztia, honako hauen
bidez:
https://gardentasuna.euskotren.eus/

Twitter@euskotrenejgv.
Facebook.com/euskotrenejgv.
Instagram.com/euskotrenejgv.

Como nos relacionamos

Bezeroen arretarako ordutegiak

Zazpikaleak geltokia, San Nikolas plaza, 2:

Neguan:
Astelehenetik ostiralera: 8:00etatik 20:00etara.
Larunbat eta zubietan: 9:00etatik 15:00etara
(Larunbatak jaiegun itxiaren ondoren)
Udan (uztaila eta abuztua): 8:00etatik 15:00etara (astelehenetik ostiralera).

Gernikako geltokia, geltoki plazan z/g.

Neguan:
Astelehenetik ostiralera (lanegunetan): 8:00etatik 20:00etara.
Zubiak (urte osoan): 9:00etatik 15:00etara
Uda (uztaila eta abuztua): Astelehenetik ostiralera (lanegunetan): 8:00etatik 15:00etara.

Durangoko geltokia.

Neguan:
Astelehenetik ostiralera (lanegunetan): 8:00etatik 20:00etara.
Zubiak (urte osoan): 9:00etatik 15:00etara
Uda (uztaila eta abuztua): Astelehenetik ostiralera (lanegunetan): 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.


