
 

 

TARXETA DE
TRANSPORTE
METROPOLITANO

TARXETA 
XENTE
NOVA

Para que serve?

permite  obter descontos no prezo dos billetes que se abonan nos

servizos de transporte público que forman parte do transporte

metropolitano de Galicia. tamén permite transbordar gratuitamente.

Como conseguila?

Podes conseguir a túa tarxeta na maioría de oficinas de ABANCA por

2€.

Onde SE PODE recargar?

Nos caixeiros e oficinas de ABANCA

introducir a tarxeta 

Seleccionar a cantidade que queres recargar

Introducir o diñeiro en efectivo. 

Meter a túa tarxeta de débito 

Seleccionar "Operacións moedeiro”

Introducir a tarxeta de transporte e seleccionar a cantidade. 

Como SE RECARGA?

Se o caixeiro no que vas facer a operación admite ingresos, tan só tes

que:

1.

2.

3.

Se o caixeiro non admite esa opción de realizar ingresos, tes que:

1.

2.

3.

Tamén podes realizar a recarga desde a túa Banca Electrónica na

opción Tarxetas > Tarxetas Moedeiro; ou na Banca móbil en Contas e

Depósitos > Máis > Recarga tarxeta moedeiro.

Para que serve?

A Tarxeta Xente Nova é a tarxeta de transporte de Galicia

que permite realizar cada mes ata 60 viaxes interurbanas

gratuítas

Hai unha cantidade máxima ou mínima de recarga?

A cantidade mínima de recarga son 5 €.

A cantidade máxima é de 180 € se recargas desde unha tarxeta, ou de

60 € se o fas con efectivo.

Podo compartir a miña tarxeta?

Esta tarxeta non ten carácter persoal.

Podes prestarlle a túa tarxeta metropolitana a quen ti queiras.

Quen a pode utilizar?

Mozos e mozas de entre 4 e 20 anos, os menores de 4

anos xa viaxan gratis.

Como conseguila?

PODES CONSEGUILA NAS OFICINAS DE ABANCA, PERO ANTES DE ACUDIR

DEBES SOLICITAR cita previa nA WEB DE ABANCA.

ONDE E Como recargo A TARXETA?

PODES RECARGALA Nos caixeiros de Abanca ou nas oficinas

habilitadas para expedila. A recarga pódese facer tanto con

efectivo como cunha tarxeta de débito OU crédito. 

pODO COMPARTIR A MIÑA TARXETA?

Esta tarxeta é persoal e intransferible polo que no

caso de que sexa utilizada por outra persoa poderás perder o

dereito a dispoñer desta tarifa gratuíta. 

Como viaxar con ela?

Para viaxar coa Tarxeta Xente Nova cómpre ter saldo

abondo, polo que ANTES DE UTILIZALA DEBERÁS RECARGALA.

para máis información sobre estas tarxetas:

E EN CASO DE SIGAS TENDO ALGUNHA DÚBIDA PODES ENVIARNOS UN

WHATSAPP Ao SEGUINTE NÚMERO:           698 177 121 

TARXETA DE tRANSPORTE METROPOLITANO


