
 
 
PRENTSA-OHARRA 
 

Milioi erdi erabiltzailek luzatu dute dagoeneko Barik 
txartelaren iraungitze-data  
 

 Bizkaiko Garraio Partzuergoak (BGP) berriz gogoratu du duela 4 urte, 
proba pilotua egiteko, erabiltzen hasi ziren lehenengo txartelen iraungitze-
data astelehenean, hilaren 4an, amaituko dela. Txartel horien titularrak 
txartelak kargatzeko guneren batera joan behar dira egun hori baino lehen; 
horrela, indarraldia 3 urtez luzatuko dute. 

 
Bilbo, 2015eko irailaren 7a. 
 
Ostegunera arte, hau da, irailaren 3ra arte 493.587 Barik txartelen iraungitze-data luzatu da 4tik 7 
urtera, baina guztira 1.275.499 txartel daude. Bizkaiko Garraio Partzuergoak (BGP) uztailaren 
13an aktibatu zuen Barik txartel guztien (anonimoen edo pertsonalizatuen) indarraldia aldatzeko 
aukera. Eta orain ohartarazi du astelehenean, irailaren 14an, hasiko direla iraungitzen Partzuergoak 
proba pilotua egin zuenean erabiltzen hasi ziren lehenengo txartelak. (Sistemako zaharrenak) 
 
Hori ez gertatzeko, lehenengo txartel horien erabiltzaileak – BGPk 28.000 txartel atera zituen, doan, 
2011ko irailean, sistemaren funtzionamendua probatzeko- eta oraindik indarraldia luzatu gabe 
duten beste guztiak iraungitze-data alda dezakete, Bizkaiko garraio publikoaren sareko 500etik gora 
tokitan: Metro Bilbaoko makina automatikoetan, Bizkaibus eta Bilbobuseko kabinetan, tabako 
dendetan, kioskoetan eta merkataritza lokaletan, sistemari atxiki bazaie.  
 
BGPk erabiltzaileei gogoratu die toki horietako batera joan behar dutela Barik txartela iraungitzeko 
eguna baino lehen, horrela 3 urtez luzatuko baitute txartelaren funtzionamendu-epea. Erabiltzaileak, 
gainera, ez du ezer ordaindu behar eragiketa horregatik. Metroan nahikoa da txartela MEATetan 
(kargatzeko makinetan) sartzearekin. 
 
Txartel pertsonalizatuetan bertan dago idatzita iraungitze-data; eta beste mota batzuetako txartelen 
iraungitze-data ikusteko, txartelak kargatzeko edozein puntutan (Metro Bilbaoko makinak, 
Euskotren, tranbia, Renfe, BBK-ko kutxazainak…) eta erosketen ordainagirietan ere kontsulta 
daiteke.  
 
Nolanahi ere, BGPren webgunean (www.ctb.eus) atal berezi bat jarri da Barik txartel guztien 
iraungitze-data kontsultatu ahal izateko. Horretarako, "Barik iraungitze-data kontsultatu" atalean 
txartelaren atzealdeko zenbakia idatzi baino ez da egin behar. 
 
Garraio Partzuergoak uztailean erabaki zuen Barik txartelen iraungitze-data luzatzea, zenbait 
azterketa tekniko egin eta txartelaren barruko txipak lau urteren ostean ezin hobeto funtzionatzen 
zuela egiaztatu ondoren; hain zuzen ere, merkaturatu zenean aitzindaria zen txipa, eta inguruko 
operadoreek erabiltzen zutenaren aldean berritzailea. Hala, Lurraldeko garraio publikoaren erakunde 
koordinatzaileak, Barik txartelen iraungitze-data beste hiru urtez luzatzeko erabakia hartu du; hau 
da, 4 urtetik 7 urtera luzatu du iraungitze-data hori. Barik berriek dagoeneko badute iraungitze-data 
luzea; uztailaren 13an ezarri zen aukera hori. 


