
A partir del 15
de març de 2013
Canvia el xip...
Passa’t 
a la targeta ATM

A partir del 15 de juny, 
les targetes de TMG i abonament 
TEISA deixaran de funcionar



Cada cop que agafes el bus, 
pagues el bitllet senzill?
Passa’t a la Targeta ATM 
i paga menys!

Tant si viatges molt en bus com si l’agafes 
esporàdicament, amb la targeta ATM 
sempre sortiràs guanyant.

On la pots 
comprar 
i recarregar?
· Al Centre d’Atenció al Client (CAC) de l’estació 
 d’autobusos de Girona;
· A l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
 de la Generalitat a Girona;
· A la xarxa de quioscos, llibreries i estancs;
 Al bus (només recarregar i si no canvies de títol).

Consulta tots els punts de venda i recàrrega a:

www.atmgirona.cat/xarxa-recarrega

Torna la teva targeta antiga al bus. 

Targeta ATM. 
La teva targeta
de bus a Girona
A partir del 15 de març de 2013, les targetes de TMG 
i abonament TEISA ja no es podran carregar ni comprar. 
Teniu fi ns el 14 de juny per esgotar els viatges que us 
quedin i substituir-les per la targeta ATM.

La targeta ATM et permet carregar diferents modalitats 
de títols multiviatge dins d’una xarxa integrada...
i gaudiràs de molts més avantatges.
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 Títols Quants viatges fas? Quant et costa?  De quants viatges disposes?

  Al dia Al mes Per viatge Per  títol 

 T-10 esporàdic menys de 10 1,07 € 10,65 € 10 viatges (vàlid fi ns a canvi tarifa)

 T-10/30 1 mínim 10 0,93 € 9,25 € 10 viatges (durant 30 dies)

 T-50/30 de 2 a 3 42 0,74 € 31,20 € 50 viatges (durant 30 dies)

 T-Mes de 3 a 4 80 0,58 € 46,15 € il·limitats (durant 30 dies)

  4 o més 90 o més 0,51 € 46,15 € il·limitats (durant 30 dies)



TMG TRANSPORTS
MUNICIPALS
DEL GIRONÈS S.A

www.atmgirona.cat

900 828 409
de 09.00 h a 14.00 h
infoatm@atmgirona.cat

Centres d’Atenció al Client:
CAC
Estació d’autobusos de Girona
Hivern: de 08.00  a 19.30 h
Estiu: de 08.00 a 15.00 h

Ofi cina d’Atenció al Ciutadà 
OAC  de la Generalitat a Girona
De dilluns a divendres: de 09.00 a 17.00 h
Dissabtes: de 09.00 a 14.00 h

Operadors:

www.girona.cat/bus

www.teisa-bus.com


