Extracte del Reglament del Transport
Públic Urbà de Reus
Viatgers són els usuaris que utilitzen el transport públic, inclosos els seus
equipatges de mà.
Els nens menors de 4 anys que no ocupin seient no paguen bitllet.
Els passatgers resten obligats a seguir les instruccions del personal de Reus
Transport pel que fa a la prestació del servei.
És prohibit fumar, menjar i beure a l'interior del vehicle.
És prohibit molestar el conductor i els altres passatgers.
No es poden admetre viatgers embriacs ni drogats, ni equipatges o persones que
per la seva olor puguin molestar als altres viatgers.
Els clients que viatgin sense bitllet seran sancionats amb una multa que serà 10
vegades el bitllet senzill.

Recordeu:
Per agafar l'autobús des de la parada, si us plau aixequeu la mà.
És prohibit entrar i sortir del vehicle per accesos que no siguin els autoritzats.
Es prega pujar a l'autobús amb l'import exacte. Gràcies.
Per agilitar el servei, es prega que tingueu preparada la targeta abans de pujar a
l'autobús.
Podeu consultar el saldo de la targeta en el punt d'informació situat al costat de
la segona porta de l'autobús.
Per seguretat i comoditat es deixaran lliures les àrees grogues. Són àrees de pas.
Per seguretat, poseu el cotxet o la cadira de rodes en l’espai reservat per persones
amb mobilitat reduïda, sempre d’esquenes al sentit de la marxa, accioneu el fre i
poseu el cinturó de seguretat.
Per seguretat, agafeu seient dintre de l’autobús. En cas que estiguin ocupats i
viatgeu de peu, utilitzeu els agafadors.
Per seguretat, es permet l’accés dintre de l’autobús, als gossos que vagin amb
embolcalls específics i els gossos d’asitència degudament acreditats. Restarà
prohibit l’accés a la resta d’animals.
Les targetes daurades, les targetes taronges i les targetes blaves (TJove), són
personals i intransferibles. És obligatori que els clients que disposin d'aquest títols
pugin a l'autobús sempre amb el seu DNI per identificar-se.
Els titulars de les targetes daurades, la targetes taronges, targetes blaves (Tjove)
o targetes escolars són responsables de l'ús que se'n faci de les mateixes. En cas
de robatori o pèrdua de la targeta, caldrà comunicar-ho a Reus Transport.
L'ús indegut de les targetes sense contacte personalitzades serà sancionat amb la
retirada de la targeta i estaran obligats a pagar el bitllet.
Les targetes, permeten a l'usuari realitzar transbord en totes les línes sempre i
quan no excedeixi d'una hora i 15 minuts.
Les targetes sense contacte personalitzades no són vàlides per expedicions
consecutives amb origen o destí en l’inici o final de línia.
En cas de qualsevol anomalia de la targeta, dirigiu-vos a les oficines de Reus Transport.
És a disposició dels clients la bústia de suggeriments.

