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Aparkatze ondoko forfaita 
(AOF-FPS)
• Ordaindu ez bada zor da
• Lau egun dituzu ordaingailuetan 
ordaintzeko (5 euroko beherapena eremu 
gorrian 24 oren gabe ordainduz gero).

• Bideko Kodea beti aplikatzen da (aparkatze 
trabagarria, seinalatu lekutik kanpokoa...).

• Leku publikoen zaintzaileek kontrolerako 
gailu elektronikoak dituzte.

Ikusgai egon behar duen mugikortasun-
inklusio txartelarekin:
• Erreserbatuak ditudan lekuetan 
aparkatzeko lehentasuna dut (GIG GIC)
• ez bada batere libre,
beste nonbait aparka dezaket urririk

Aparkatzeko epemuga 24 ordu

Desgaitasun bat dut

Minutuko geldialdia

Epe laburrez aparkatzeko, 20 minutu dituzu 
URRIRIK.

Egilea: Hendaiako Herriko Etxearen Komunikazio Zerbitzua – 2020ko urtarrila

Hendaiako Herriko Etxea  
  +33 (0)5 59 48 23 23

Herriko Etxea – Errepublika plaza

www.hendaia.eus  

Argibideak

Izen emate moldeak

• Autoaren jabego agiria 
•  Bizilekuaren frogagiria 
(3 hilabete gabekoa) 
•  Nortasun agiria  
•  Forfaita ordaintzea: 15€ 
txekez edo eskudirutan   

Non?
Udaltzaingoa 
+33 (0)5 59 48 23 15
y policemunicipale@hendaye.com

Ekarri 
beharreko 
dokumentuak

>   Aitzineko urtean jadanik izena Aitzineko urtean jadanik izena 
eman baduzu, abonamendua berrizta eman baduzu, abonamendua berrizta 
dezakezu bakarrik ohorea bermeko dezakezu bakarrik ohorea bermeko 
aitorpena izenpetuz, eta ordainketa eginez.aitorpena izenpetuz, eta ordainketa eginez.

>   Izena eman ondoren, abonamendua edo 
forfaita astebete ondoren sartuko da indarrean.

> Abonamendua ordaintzea, 
Herriko Etxean izena eman ondoren 
soilik, ordaingailuan edo flowbird.fr aplikazioan.



Nire egoitza nagusia 
Hendaian da

Bi aukera ditut:

Urteko 15€-ko forfaita 
l 2 x 4 ordu eremu gorrian/egunez
l 2 x 1 ordu eremu urdinean/egunez

Hileroko 20€-ko forfaita 
nire bizitegia ordainpekoa baina 
merkataritzakoa ez den karrikan baldin bada.

Mugagabeko aparkatze baimena ematen du, 
baina ezin da 7 egunez jarraian baino gehiago 
leku berean egon (Bideko kodearen R417-12 
artikuluak finkatu bezala).
Ikusi 514.2019 udal agindua (karrika 
zehatzak) www.hendaia.eus webgunean.

5’ oinez5’ oinez

1. eremua:  
Ordainpekoa urte osoan  
 
2. eremua:   
Ordainpekoa apirilaren lehenetik urriaren 31ra

3. eremua:  ...............
Ordainpekoa ekainaren 15etik irailaren 15era 
Laranjondoen aparkalekuak, Txingudi 
etorbidea, 
Bidasoa ordokia eta Armatondo karrika

Urte osoan
9:00 - 12:00 eta 14:00 - 19:00

Bigarren egoitza bat dut
Urteko 15€-ko forfaita balia dezaket 
l 2 x 4 ordu eremu gorrian/egunez
l 2 x 1 ordu eremu urdinean/egunez

Biriatun eta Urruñan bizi naiz
(Pausu eta Dorrrondegi auzotegiak - Legarralde karrika)

Urteko 15€-ko forfaita balia dezaket 
l 2 x 2 ordu eremu gorrian/egunez
l 2 x 1 ordu eremu urdinean/egunez

HONDARTZA  ALDEAHONDARTZA  ALDEA  

HIRI-BARNEAHIRI-BARNEA
Aparkalekuak urririk 

> Gaztelu Zaharreko aparkalekua 
> Beltzeniako aparkalekua 
> Ficobako aparkalekua (Irun)

Urririk 12:00 eta 14 :00 artean Urririk 12:00 eta 14 :00 artean 
eta igande eta jaiegunetaneta igande eta jaiegunetan

Urririk 12:30 eta 14:00 arteanUrririk 12:30 eta 14:00 artean


