
Pellgargit diouzhtu arload hezoug ar 
rouedad QUB, ar skoazeller hezoug a 
aesa an treuzdougen boutin evit holl 
dud Kemper Breizh Izel.HENTOÙ DIOUZH

HOC’H EZHOMMOÙ

EURIOÙ
BEP MA TEUONT

KEMENNOÙ
KELEIER TREMENIRI

Mont ha dont aesoc’h gant 

arload

WWW.QUB.FR

Lec’hienn Genrouedad a c’hallit mont 
warni gant hoc’h urzhiataer hag ho 

pellgomzer hezoug

QUB-TRANSPORTS EN COMMUN

Holl geleier ar rouedad QUB ha 
muioc’h c’hoazh
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Chomit Kevreet 

Ajañs kenwerzhel QUB :
(degemer dre bellgomz eus 8e30 da 6e30) 
12 kae ar Stêr-Deir - 29000 Kemper

02 98 95 26 27 
agencequb@keolis.com 
WWW.QUB.FR



Degemer mat  
er rouedad 

Evit gouzout hiroc’h, emgav en ajañs kenwerzhel pe e  www.qub.fr

02 98 95 26 27 
agencequb@keolis.com 
WWW.QUB.FR



E bourzh ar bus hepken
> Ur Bilhed : 1,50 €

Formulenn Frankiz : 
hep redi ebet, ne baeit, evit gwir,
nemet ar pezh ho peus implijet :  
> 1,20 € ar veaj

Da adkargañ war ar gartenn 
Korrigo pe war an Tiked Bus : 
> Daouad : 2,60 €
> Devezh : 4 € 
> 10 beaj : 11,90 €
> Strollad : 9 € 

Evit an holl Den kozh Den yaouank1añ

(- de 26 vloaz)

Eil den 
yaouank

Familh
(ar familh a-bezh 
beaj didermen)

P + R
(parklec’h eskemm)

MIZIEK 32 € 25 € 25 € 18,40 € 43,90 € 9,50 €

BLOAZIEK 304 € 240 € 240 € 178,50 € 439 €

AR BEAJOÙ UR WECH AN AMZER

AR C’HOUMANANTOÙ

Prizioù

Kavit hor prizioù digresket e www.qub.fr (hervez ar rannad tiegezhel).

Kavit hon holl deulioù kelaouiñ  
(eurioù, tresoù...) en ajañs kenwerzhel QUB,  

eus al Lun d’ar Sadorn eus 9e30 da 12e15 hag eus 1e30 da 6e30 
Standard eus 8e30 da 6e30

12 kae ar Stêr-Deir - 29000 Kemper
02 98 95 26 27 • agencequb@keolis.com

DIGOUSTBus

> D’ar Sadorn ha d’ar Sul  

> Evit ar re dindan 6 vloaz

> CITY  bulzun  

e kreiz-kêr  

100% tredan



An holl gartennoù a rank bezañ talvoudet 
pa bigner er bus, ha pa vez cheñchet bus.

   A-raok diskenn, arabat 
deoc’h disoñjal goulenn 
ouzh ar blenier chom 
a-sav en ur bouezañ 
war ar bouton « arsav 
goulennet ».

  N’eo ket aotreet pignat 
pe diskenn e-maez an 
arsavioù.  
Ne ziskenner nemet dre 
an nor a-dreñv pe an nor 
greiz.

  Gortozit ma vo aet ar bus 
kuit a-raok treuziñ an 
hent.  
Suroc’h eo ! 

ER BOURZH

DISKENN EUS AR BUS

 >  Ar chas-henchañ hag a zo un harnez ganto a vez 
degemeret er rouedad a-bezh.

 >  Lezit ho plas, mar plij, d’an dud o devez poan o kerzhet.
Lezit an dud a zo ur bugel ganto da bignat ha da gerzhet 
er bus betek al lec’h gouestlet pe betek ur plas azezet 
priorek.

   >  Al loened bihan o ment a vez degemeret ma vezont 
douget en ur baner, ur sac’h pe ur gaoued serret evel 
m’eo dleet.

   >  Plegit ha renkit ho pountell en un doare suraet, mar plij.

>  Goulenn a reer ouzh ar veajourien reiñ ar sammad dik pa brenont un 
titl treuzdougen. An holl vilhedoù en tu-hont da 20€ a vo nac’het.

>  Pignat a reer er bus dre an nor a-raok hepken. 

EN ARSAV-BUS

> En arsav, grit ur sin d’ar bleiner evit ma chomo a-sav. 

Alioù evit beajiñ mat


