


¿Cales son as ventaxas da tarxeta moedeiro bonoBús?

Tarxeta moedeiro bonoBús
¿Qué é a tarxeta moedeiro bonoBús?

É unha tarxeta electrónica mensual, coa que podes pagar comodamente os teus desprazamentos en autobús 
urbano a prezos reducidos, acumulando descontos cada vez que viaxas.

¿Cómo consigo esta tarxeta?

¿Cómo recargo a tarxeta moedeiro bonoBús?

O billete normal costa 1,45 €. Coa tarxeta moedeiro bonoBús canto máis viaxas máis barato será o viaxe. Mira a 
tabla de descontos e fai contas:

¿Cómo se desconta?

A información sobre as paradas é orientativa. Consulte o folleto de horarios, ou a sección de Rutas na nosa web www.autocaresriasbaixas.com.

bonoBúsFormulario solicitude das tarxetas 

Recollida da tarxeta en Rías Baixas - Igrexa 37, Salcedo (Pontevedra)

/

Nome e Apelidos

C.P.

Enderezo

E-mail

N.I.F.

Poboación

Condicións

Máis información:
AUTOCARES RÍAS BAIXAS
A Igrexa 37 - 36143 Salcedo
Teléfono: 986 85 66 22

arbp@autocaresriasbaixas.com
www.autocaresriasbaixas.com
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A (116 € - 46 €) = 70 € forro en 80 viaxes coa tarxeta  ao mestt

Desconto (€) ---- 0,65 0,75 0,87 0,97 1,06 1,15 1,23 1,29

Prezo con tarxeta tt (€) 1,45 0,80 0,70 0,58 0,48 0,39 0,30 0,22 0,16

Aforro en 80 viaxes coa tarxeta monedeiro  (116 € - 80 €) = 36 € ao mes bonoBus

Desconto (€)

Prezo con tarxeta moedeiro(€)

(axuda de 0,50€ do Concello dende o billete nº12)

É intercambiable e pode ser utilizada por calquera membro da familia, beneficiándose todos do desconto.

Non ten límites de viaxes. Xa non volverás preocuparte de ter cambio para pagar.

Pódese utilizar en todas as liñas urbanas de Autocares Rías Baixas, sen deixar de acumular descontos, 
pagando así un billete máis económico por viaxe.

Viaxa máis barato. Do saldo da tarxeta descontarase un 1% en cada viaxe, que se irá acumulando. Canto 
máis a uses maior será o desconto. Fai contas e comproba canto podes chegar a aforrar.

O billete informa do saldo dispoñible na túa tarxeta e poderás recargala con 5, 10, 20, 30 ou 40 € directamente 
nos autobuses de Autocares Rías Baixas. O saldo máximo que permite a tarxeta é de 40 €.

O conductor non dará cambio de máis de 20 €, nin na recarga da tarxeta nin no pagamento do billete sinxelo.

A través da nosa web www.autocaresriasbaixas.com, ou cumprimentando o formulario de solicitude da parte 
superior, indicando onde recollerás a tarxeta.

Contra a entrega desta tarxeta 
aboaranse 5€ en concepto de 
fianza, que será reintegrada no 
momento que se devolva 
fisicamente a tarxeta en bo 
estado, xunto co saldo restante.
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