
 

Eguneroko, asteroko eta taldeen egonaldietarako, kontsultatu prezioak. 
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2018/19 ikasturteko prezioak 
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Ikasturte osoko egonaldia 

 (10 hilabete)  

Bitarteko egonaldia    

(1-10 hilabete) 

  Classic Pack  Classic Pack 

  Berria Berritzailea Berria Berritzailea Berria eta berritzailea 

Banako estudioa sukaldearekin 445€ 400 € 606 € 561 € 490 € 651 € 

Banako estudioa sukalde 

partekatuarekin 
495 € 450 € 656 € 611 € 545 € 706 € 

  
CLASSIC prezioak barne hartzen du: 

� Wi-Fi eta kable bidezko interneterako konexioa 

� Telefono linea eta TB antena 

� Gune komunen erabilera 

� BEZ (%10) 

 

Classic aukeranClassic aukeranClassic aukeranClassic aukeran, kontsumoak aparte ordaindu beharko dira eta hileko ordainagiriari gehituko zaizkio, honela 

banakatuta: 

� Argindarraren kontsumoa: 7 €/hilean. Zenbateko hau finkoa da, eta egonaldiaren bukaeran erregularizatuko 
da, gela bakoitzaren banako kontagailuan neurtutako kontsumoaren arabera. 

� Ur kontsumoa: 19 €/hilean. Zenbateko hau finkoa da, eta ez da egonaldiaren bukaeran erregularizatuko.  
 

PACK prezioak barne hartzen du: 

� Ur eta argindar kontsumoak (argind. 7 €/hilean gehienez) 

� Asteroko gelako garbiketa zerbitzua (sukaldea izan ezik) 

� 5 bazkari edo 5 afari (igande afaritik ostiral eguerdira arte) 

 

Aukerako zerbitzuak: 

� Asteroko gelako garbiketa zerbitzua (sukaldea izan ezik): 36,46 €/hilean 

� Izaren eta toallen aldaketa astero: 35 €/hilean 

� Bazkaria edo afaria (Astel.-Ostir.): 114 €/hilean 

� Mantenu erdia (Astel.-Ostir.): 148 €/hilean 

� Mantenu osoa (Astel.-Ostir.): 261 €/hilean 

Unibertsitateko opor egonaldian jantokia itxita egongoda. 

� Autoa eta motorra uzteko aparkalekua: doakoa (erabilgarritasunaren arabera) 

 

Kontratuaren iraupena: 
� Ikasturte osoko egonaldia: Gutxieneko eta derrigorrezko denboraldia 10 hilabetekoa izango da (2018ko 

irailaren 1etik 2019ko ekainaren 30era). Sarrera eta/edo irteera kontratuaren iraupenetik kanpo egiten 

bada, egonaldiaren egun gehigarriak, kontsumoak eta zerbitzuak kontratatuak izango balira, hilabeteko 

ostatu prezioaren arabera kobratuko dira hauek 30 egun naturaletan banatuz. 

�  Bitarteko egonaldia: Goian aipatutako denboraldi iraupen txikiagoa, sarrera eta irteera eguna 

aukeratuz. 
 

Plazaren erreserba: 150€ (zenbateko hau lehen hilerokoaren ordainketarekin batera itzuliko da; Onartua izan 
ez bazara, kontsultatu erreserba eskaeraren baldintzak). Soilik ikasle berriak. 
 

Resa HUB: 60€ (Ordainketa bakarra. Jarduera sozio-kulturalen programa). Soilik ikasle berriak. 
 

Bermea (fidantza):  
Berriak: Hilabete batetik 10 hilabetera bitarteko egonaldiak: 600€. 

Berritzaileak: aurtengo ikasturteko zenbateko berdina mantenduko dute. Jarritako zenbatekoa soilik eguneratu 

beharko da 2018/19 ikastasturtean ezarritako zenbatekoaren %80a baino gutxiagokoa baldin bada. 
 

 

Pertsona/hileko prezioak.BEZ barne (%10) 


