
 

 

 

 

NIKOIARTZUNEN.EUS ETA SARE SOZIALEN BIDEZ EGINDAKO EROSKETA-BONUEN 
ZOZKETAN PARTE HARTZEKO LEGE-OINARRIAK 

 
 
1.- SUSTAPENA ANTOLATZEN DUEN ERAKUNDEA 

ITTURRI, Oiartzungo Merkatari Ostalari eta Zerbitzu Enpresen Elkartea, Kazka Zuri Plaza 1 
(20180 Oiartzun, Gipuzkoa) helbidearekin, eta CIF G-20664819 zenbakiarekin, 
Nikoiartzunen.eus plataformaren eta bere sare sozialen bidez erosketa bonuen zozketa 
antolatzen du (aurrerantzean, "Promozioa"). 

 

Zozketa honen helburua Nikoiartzunen.eus plataforma eta sare sozialak ezagutzera ematea da, 
Oiartzungo negozioetan kontsumoa bultzatzeko. 

 
2.- PARTIZIPAZIO MODALITATEA 
Sustapen EROSKETA BONUEN 2 ZOZKETA izango da, 2022ko abenduaren 15ean egingo dena. 

Honela parte hartu ahal daiteke: 

 
NIKOIARTZUNEN.EUS WEBGUNEKO ETA SARE SOZIALETAKO ZOZKETA 

Instagrameko eta/edo Facebookeko kontu baten titularrak diren 18 urtetik gorako 
pertsona guztiek parte hartu ahal izango dute. 

Parte hartzeko nahikoa da: 

o Jarraitu Nikoiartzunen.eus webgunearen profila Instagramen eta/edo 
Facebooken. 

o “Me gusta” ematea zozketa bakoitzeko egindako argitalapenari. 

o Postaren iruzkinetan lagun bat aipatu `@...´erabiliz 

o Plataformako kontaktua ataleko eremu guztiak betetzea 
(https://www.nikoiartzunen.eus/kontaktua/). 

Urrats horiek zozketa bakoitzean parte hartzeko egin behar dira, zozketarako zehaztutako 
epean. Pertsona bakoitzak nahi adina aldiz parte hartu ahal izango du zozketan, betiere 
aurretik deskribatutako jarraibideak betetzen baditu (profilari jarraitu, argitalpenak 
gustatu, lagun bat aipatu eta harremanetarako datuak bete). 

 
3- SARIAK 

100 €-ko EROSKETA-BONU bat zozketatuko da, zehaztutako partaidetza-baldintzak betetzen 
dituzten parte-hartzaile guztien artean. 100 €-ko bonua 25 €-ko 4 partaidetzatan banatuko da. 
Partaidetza horietako bakoitza banaka edo taldeka trukatu ahal izango da Nikoiartzunen.eus 
webgunean parte hartzen duten Oiartzungo edozein establezimendu fisikotan. 

http://www.nikoiartzunen.eus/kontaktua/)


 

Bonua ezin izango da eskudirutan edo beste edozein saritan trukatu, eta ezin izango da aldatu edo 
aldatu. Saria 2022/12/31 baino lehen kontsumitu beharko da. Epe hori igarota, balioa galduko 
dute eta ezin izango dira trukatu. 

 

 
4- ZOZKETAN IRAUPENA 
- Azaroaren 18an hasiko da eta abenduaren 14ko 00:00ak arte parte hartu ahal izango da. 

Abenduaren 15ean argitaratuko da irabazlearen izena. 
 

5- IRABAZLEEN ZOZKETAK ETA AGRITALAPENAK 
Zozketako irabazlea ausazko hautaketa baten bidez aukeratuko da, parte-hartzaileen artean. 
Zozketa bideoz grabatuko da eta interesdun guztien eskura jarriko da. 
Itturri Elkarteko arduradunek saria jaso behar duten permiatuekin harremanetan jarriko dira 
Elkarteak ezarritako orduan eta lekuan. 
Sarituek argazki batean agertzeko baimena eman beharko dute, sari-banaketari publizitatea 
emateko. 
Irabazleen izenak profil sozialen eta nikoiartzunen.eus plataformaren bidez zabalduko dira, sariak 
banatu eta hurrengo egunetan. 

 

6- DESKALIFIKAZIOAK ETA ZIGORRAK 
Parte-hartzaileetako batek oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen ez dituela frogatzen bada, 
edo parte hartzeko emandako datuak baliozkoak ez badira, haien parte-hartzea baliogabetzat joko 
da, eta sustapenetik kanpo geratuko dira automatikoki, eta sustapen honen bidez emandako 
sarien gaineko eskubide oro galduko dute. 

 

7- ERANTZUNETIK SALBUESTEA 
Adierazpen gisa, baina ez mugatzaile gisa, Elkarteak ez du bere gain hartzen Sustapen honen 
garapenean edo sarian eragina izan dezaketen hirugarrenei egotz dakizkiekeen galeren, 
lapurreten, atzerapenen edo beste edozein inguruabarren gaineko erantzukizunik, ezta saridunek 
Sustapen honetatik lortzen duten sariari dagokionez egiten duten erabileraren gaineko 
erantzukizunik ere. 

 
Ez da erantzukizuna bere gain hartuko sustapena egitea edo saria osorik edo zati batean baliatzea 
eragotz dezaketen ezinbesteko edo ustekabeko kasuetan. 

 
8- DATU PERTSONALEN BABESA 

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrean ezarritakoaren arabera, legezko oinarri hauek 
onartzen dituen parte-hartzaile bakoitzak baimena ematen du bere datu pertsonalak Itturri 
elkartearen titulartasuneko fitxategi batean sartzeko. Fitxategi horren helburua da zozketa 
kudeatzea, emaitzak zabaltzea eta ezagutaraztea, eta saria emateko izapideak egitea, bai 



 

sustapen honetarako, bai elkarteak etorkizunean planteatzen dituen beste ekintza batzuen berri 
emateko. 

 

Jakinarazten dizugu zure sarbide-, zuzenketa-, ezabatze-, aurkakotza-, tratamenduaren mugatze-, 
eramangarritasun- eta ahazte-eskubideak erabil ditzakezula, eta ez dela banakako erabaki 
automatizatuen xede izango, info@nikoiartzunen.eus helbidera mezu elektroniko bat bidalita. 

 
9- ALDAKETAK ETA ONARPENAK 

Elkarteak sustapen-oinarri horiek aldatzeko edo zabaltzeko eskubidea izango du, sustapenean 
parte hartzen dutenen eskubideak kaltetzen edo kaltetzen ez dituen neurrian. 

 

Zozketan parte hartzeak esan nahi du parte-hartzaileak erabat onartzen dituela lege-oinarri 
hauen baldintzak. Era berean, horrelako zozketa batean parte hartzeak Instagram eta Facebook 
sare sozialetako arauak onartzea dakar, eta arau horien bidez zozketaren zati bat garatzen da. 

 
10- APLIKATU BEHARREKO LEGERIA ETA JURIDIKZIOA 

Lege-oinarri horiek Espainiako legeriaren arabera arautuko dira. Oinarri hauen baliozkotasunari, 
interpretazioari edo betetzeari buruz sor daitekeen edozein erreklamazio edo eztabaida ebazteko 
eskumena parte-hartzaileak bizi diren hiriko epaitegiek eta auzitegiek izango dute. 

mailto:info@nikoiartzunen.eus

