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Parte-hartzaileentzako informazioa

2022ko gabonetako kanpainaren zozketa
Parte-hartzaileak

18 urtetik gorakoek parte hartu ahal izango dute jarduera honetan. Beharrezkoa 
da erosketa bat egitea edo zerbitzu bat jasotzea ekimen honetan parte hartzen 
duten 46 bitxidentako batean, zozketetan parte hartzeko. Kontsumitzaile 
bakoitzak zehaztutako edozein saltokitan egindako erosketa bakoitzarekin parte 
hartu ahal izango du. 

Zozketaren mekanika

Kanpaina hasi aurretik, establezimendu bakoitzak dinA4 kartel bat, txartel 
elebidunak jasoko ditu, zozketan parte hartzen dutenei erosketa bat egin 
ondoren emateko eta bi binilo, elkartearen logo berriarekin, zuen erakuslehioan 
jartzeko.

Parte hartzeko, beharrezkoa da bitxedendetako batean erosketa egitea. 
Ondoren, establezimenduaren arduradunak azalduko dio bezeroari www.
gipuzkoabitxiak.com web gunean erosketa-tiketaren argazki bati igo behar 
duela, bertan izena eta telefonoa jarriko ditu, tiketa irabazle suertatzen bada 
erosketa egin duen pertsonarekin harremanetan jartzeko.

Zozketan parte hartzeko urratsak (ikusi hurrengo orrialdea)

Urtarrilaren 11an, sistema informatiko aleatorio baten bidez, zozketa egingo du 
Eurosintesis-ek, kontratatu dugun enpresa kanpaina kudeatzeko. 250 euroko 4 
bonu zozketatuko ditugu.

Zozketa egiteko sistema honako hau izango da: 

a) 4 saridun aterako ditugu parte-hartzaileen guztietan.

b) 12 tiketa gehiago aterako ditugu erreserban egoteko, saridunekin posiblea ez 
bada harremanetan jartzea 8 egunetan edota ez badute saria onartzen.

Sariak

Parte-hartzaile guztien artean 250 euroko hiru bonu zozketatuko dira parte 
hartutako bitxidenden artean. 2023ko otsailaren 18an bukatuko da epea bonuak 
erabiltzeko. Egun hori pasa ondoren, bonua baliogabetuta izango da.

Kanpainaren iraupena

Kanpaina 2022ko abenduaren 1etik 2023ko urtarrilaren 5era bitartean egingo 
da.

Irabazleei jakinaraztea

Zozketa egin ondoren, irabazleekin harremanetan jarriko da bitxidenda saria 
jakinarazteko. Egutegiko 8 eguneko epean erantzuten ez badute, ordezkoarekin 
jarriko da harremanetan egokitutako bitxidendak.

Zozketa amaitu ondoren, kanpainan jasotako datuak suntsitzeaz arduratuko dira 
antolatzaileak eta bertan jasotako datuak ez erabiltzeko konpromisoa hartuko du.

Gabonetako zozketaren oinarriak
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Zozketan parte hartzeko urratsak

1. Sartu webgunean QR kodearen 
edo www.gipuzkoabitxitegiak.
com bidez

2. Osatu eta bidali zozketa-
inprimakia eremu gutztiak 
osatuz, atera erosketa tiketaren 
argazki bat (baimena eskatuko du 
mugikorraren kamara erabiltzeko) 
eta onartu oinarriak eta datuen 
babesa politika..

Ezkerra aldeko menutik hizkuntza 
alda dezakegu.

Footer-en (webguneko beheko 
aldean) Izaera pertsonaleko 
Datuen Babes Politika eta cookies 
politika eskura daude.


