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2013ko ABONUAK

1.
2.
3.
4.

 Bilbao Kirolak erakundean abonatzeko beharrezko baldintzak
Abonu indibiduala:
Izena
emateko
buletina
betetzea.
Udal
kiroldegietan
eta
www.bilbaokirolak.com webgunean jaso daiteke.
NAN edo antzeko identifikazio-agiria aurkeztea.
NANaren helbidea benetako helbidearekin bat ez datorrenean, erroldatzeziurtagiria aurkeztu beharko da.
4 urtetik gorako pertsonen kasuan, agirirako neurria duen argazki bat.

* Kiroldegian webcama ote dagoen kontsultatu daiteke. Kasu horretan, bertara joango den
pertsonak ez du argazkirik eraman beharko.
Ordainagiria helbuderatuz gero, kontu-zenbakia eman behar da.


Abonu familiarra:

Abonu indibidualaren baldintza berberak, gehi beste hauek:
1. Familia liburua edo izatezko bikotearen ziurtagiria.
2. Ezkontidearen edo bikotekidearen NANa.
Modalitate honetan, 5 urtetik beherakoek ez dute ordaintzen. 5 urtetik beherako
pertsonak ikastaroetan inskribatu nahi izanez gero, txarela eskatu beharko da.
Abonu familiarrak 21 urte bitarteko seme-alabei ematen die onura. Une horretatik
aurrera, abonu indibidualaren alta eskatu ahal izango da. Bilbao Kirolak erakundean,
adinak urtarrilaren 1ean ematen dira betetzat.
*ESKATUTAKO DOKUMENTAZIO GUZTIAREN FOTOKOPIAK ERANTSI BEHAR
DIRA.
Abonu motak:


1. MOTA: Ordutegiaren barruan noiznahi sartzea.



2. MOTA: % 10eko deskontua igerilekua soilik erabiltzeagatik
(erroldatutakoak).



3. MOTA: % 35eko deskontua 14:00ak arte bakarrik erabiltzeagatik
(erroldatutakoak).

*EHU eta Deustuko Unibertsitatea, ikasturtean – Banakako GAZTE txartela, 1. mota.
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Bilbao Kirolak abonu mota berriak

Gehiago txartelaren ezaugarriak:

BANAKOA da modalitate bakarra eta ez dira adin-tarteak bereizten.
Kuota HILEKOA da.
Zenbat-gura instalazio erreserbatu ditzake interesdunak astean, muga barik.
Fitness gimnasioetara sarrera doan.
Edozein jarduera edo ikastarotan %50eko deskontua.
Taldeko 3 saio doan hilean.
%20ko deskontua “Programa multikirola”.
Banku-kontu bereko Gehiago modalitateko 2. Txartelean 15eko onura gehienez ere 10
izanik.

Junior txartelaren ezaugarriak:

Adin-tartea: 18 eta 30 urte bitartekoentzat da.
BANAKOA da modalitate bakarra.
%20ko deskontua “Programa multikirola”.
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2013ko ABONUEN PREZIOAK
Indibiduala,
GAZTEENTZAT
(1996. urtean edo
ondoren
jaiotakoak)

Indibiduala
HELDUENENTZAT (1995.
Urtean edo
lehenago
jaiotakoak)

MOTA

URTEKO
Kuotak

HIRUHILABETEKO
Kuotak

1
2
3

79.55 €
71.60 €
51.71 €

19.89 €
17.90 €
12.93 €

URTEKO
Kuotak
128.55 €
115.70 €
83.56 €

MOTA
1
2
3

FAMILIARRA(Titularrak
MOTA
eta onuradunak
1
2008.urtean edo ondoren
jaiotakoak)
2
3
MOTA
familiarrerako
gehigarriak (1996an edo
1
ondoren jaiotako
onuradunak)
2
3
MOTA
Txartel familiarrerako
gehigarriak (1993, 1994
1
eta 1995ean jaiotako
ikasle onuradunak)
2
3
Banakoa GEHIAGO
GEHIAGO
Banakoa JUNIOR
JUNIOR

URTEKO
Kuotak
205.85 €
185.27 €
133.80 €
URTEKO
Kuotak
12.45 €
11.21 €
8.09 €
URTEKO
Kuotak
27.85 €
25.07 €
18.10 €

HIRUHILABETEKO
Kuotak
32.14 €
28.92 €
20.89 €

HIRUHILABETEKO
Kuotak
51.46 €
46.32 €
33.45 €
HIRUHILABETEKO
Kuotak
3.11 €
2.80 €
2.02 €
HIRUHILABETEKO
Kuotak
6.96 €
6.27 €
4.53 €

NEW
URTEKO abonuko tarifa
HILEKO kuota
484 €

40.33 €

NEW
URTEKO abonuko tarifa
HILEKO kuota
121 €

10.08 €
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Izena emateko kuota 10 €
Egindako txartel bakoitzeko kuota 2 €

Bilbao Kirolak erakundeko abonatu izateko gutxieneko konpromiso-epea

urtebekoa da.

Kontuan izan beharrekoak…









Ordainagiri bat itzultzen bada, abonatu izateari utziko zaio, gutxienez,
urtebeteko epean, itzulketa egiten den unetik zenbatzen hasita. Kasu horretan,
berriro abonatu izateko, ordaintzeke dauden ordainagiriak ordaindu beharko
dira.
Hiruhilabete bakoitzean ordaindu beharreko kopurua fakturazio epe
bakoitzean indarrean dagoena izango da, eta kontuan hartu behar da, urte
bakoitzeko urtarrilaren 1etik aurrera, kuotak aldatu egin ahal izango direla,
Bilboko Udalean onartutako igoera dela eta.
Bilbao Kirolak erakundeko abonatu izateko gutxieneko konpromiso-epea
urtebetekoa da. Abonua automatikoki berrituko da, baja eskatzen ez bada.
Bilbao Kirolak erakundearen abonatu txartelarekin, Alhóndiga Bilbaoko
jarduera fisikoko zentrora sartu daiteke.
Bilbao Kirolak erakundean abonatu nahi bada, ez da derrigorrezkoa Bilbon
erroldatuta egotea. Bilbon bizi ez direnek ere badute abonatu izateko aukera,
abonu normalaren kuotaren gaineko %30eko errekarguarekin.

