“PREZIO JUSTUA” KANPAINAREN OINARRIAK
ENPRESA ANTOLATZAILEA
Sustapen honen antolatzaileak Azpeitiko BERTAN Merkatarien Elkartea, HERRIXEN Azkoitiko
Merkatarien Elkartea eta ZESTOA ZURETZAT Zestoako Merkatarien Elkartea dira.
XEDEA
Azpeitiko, Azkoitiko eta Zestoako saltokietan kontsumoa sustatzea da helburua.
PARTE-HARTZAILEAK
Kanpainan parte hartzeko aukera izango dute kanpaina honen sustapenari atxikitako
saltokietan erosketak egiten dituzten pertsona fisiko guztiek.
IRAUPENA
Urriaren 5etik aurrera hasiko da sustapena atxikitako saltokietan, saltoki bakoitzaren
ordutegiaren arabera. Era berean, sustapena urriaren 25ean bukatuko da, denda bakoitzaren
itxiera-ordutegiaren arabera.
SUSTAPENAREN MEKANIKA
Lehiaketa honetan, ahalik eta gehien asmatu edo hurbildu beharko da (zenbateko zehatzetik
pasatu gabe) ihes baten prezioan. Udalerri bakoitzak bere erakusleihoa izanen du, helbide
hauetan:
Azpeitia: Azpeitiako Caja Rural-eko ofizinan (Foru Ibilbidea, 10).
Azkoitia: Azkoitiako Caja Rural-eko ofizinan (Kale Nagusia, 69).
Zestoa: Portale Kalean dagoen lokalean, 5, Zestoan.
Erakusleihoak erakusgai dauden elementu guztiek osatuko dituzte, erakusketa-euskarriek,
produktuak erosi diren dendetako etiketek eta kanpainako publizitate-elementuek izan ezik.
Produktuen zerrenda zehatza eta erakusleihoaren bidezko prezioa irabazlearekin batera
jakinaraziko dira. Prezio justua bi hamartarreko zifra bat izango da.
Kanpainaren iraupenaren barruan kanpaina honi atxikitako saltokietan erosketak egiten
dituzten pertsona fisikoek txartelak jasoko dituzte, eta horietan lehiaketan parte hartzeko
behar den kode bakarra agertuko da.
Bezero bakoitzak, egindako erosketaren zenbatekoaren arabera, ondoren zehazten den boleto
kopurua jasoko du:

EROSKETAREN ZENBATEKOA
20€ baino gutxiago
20€ eta 60€ artean
60€ baino gehiago

BOLETO KOPURUA
1
2
3

Lehiaketan parte hartzeko, txartela eskuratu duten bezeroek www.preziojustua.eus web orrian
sartu beharko dute. Bertan, txartela eskuratu dien erosketa zein udalerritan egin duten
aukeratu beharko dute, eta galdetegi bat bete beharko dute. Galdetegi horren bidez,
lehiaketan parte hartzeko datuak emango dituzte eta erakusleihoaren prezio justua
proposatuko dute.
Erakusleiho bakoitzaren prezioa asmatzen duten bezeroek saria jasoko dute. Erakusleihoren
batean inork bidezko prezioa asmatzen ez badu, irabazlea hurbilena duena izango da,
erakusleiho horren preziora igaro gabe.
Berdinketa gertatuz gero, prezio justua asmatuz edo ahalik eta gehien hurbilduz, saria irabazle
guztien artean banatuko da. Horretarako, antolatzaileek zozketa bat egingo dute. Zozketa
horretan, banan-banan hautatu eta nahi dituzten produktuak txandakatuko dira.
Erakusleiho bakoitzeko bi irabazle ordezko identifikatuko dira, erakusleiho horren bidezko
preziora gehien hurbildu diren hurrengo biak, pasatu gabe. Lehen sarituek saria onartzen ez
badute, ordezko irabazleei eskainiko zaie.
SARIA
Sustapen honen xede den saria prezioa asmatu behar den erakusleiho bakoitza izango da.
Erakusleihoak erakusgai dauden elementu guztiek osatuko dituzte, erakusketa-euskarriek,
produktuak erosi diren dendetako etiketek eta kanpainako publizitate-elementuek izan ezik.
Produktuen zerrenda zehatza eta erakusleihoen balio osoa irabazleekin batera jakinaraziko
dira.
IRABAZLEA EDOTA IRABAZLEAK
Antolatzaileak telefonoz deituko die irabazleei sariaren berri emateko. Irabazleek 7 egun
naturaleko epea izanen dute, lehen harremanetik hasita, lortutako saria eta saria zein
baldintzatan eskaintzen den idatziz onartu edo ukatzeko. Saria onartzeko, irabazleek izen osoa,
telefonoa, NANa eta helbidea aurkeztu beharko dituzte.
Saria onartutakoan, 10 eguneko epean jasoko dute saria irabazleek. Era berean, saria jasotzeak
ekar ditzakeen logistika-gastuak bere gain hartuko ditu.
Saridunei jakinarazpena egin eta epe horretan saridunek ez badute saria onartzen, bigarren
ordezkoari jakinaraziko zaio, eta hark ere onartzen ez badu, hurrengo ordezkoei proposatuko
zaie epe berean. Prozedura honi jarraituz ordezkoek saria onartzen ez badute, saria eman gabe
geldituko da.

BAZTERKETA
Antolatzaileek eskubidea izango dute parte hartzen duten kideek iruzur eginez gero
baztertzeko.
Era berean, antolatzaileek partaidetzak ezabatu eta/edo atxikitzeko eskubidea izango dute
iruzur egin, funtzionamendu egokia aldatu edo erabilezin bihurtzen duen edozein
erabiltzailerentzat, bai eta sustapen honen ohiko eta arauzko igarotzea ere.
Antolatzaileen asmoa da erabiltzaile guztiek baldintza beretan parte hartzea sustapen
bakoitzean, fede onaren arauak zorrotz errespetatuz. Hori dela eta, oinarri hauek neurriz
kanpo edo iruzurrez erabiliz gero, parte-hartzaile hori deskalifikatua izango da.
DATU PERTSONALAK, IRUDI-ESKUBIDEAK BAIMENTZEA
BERTAN, HERRIXEN ETA ZESTOA ZURETZAT(e)k, datuak babesteko Erregelamendu Orokorrari
jarraiki, eskubidea dute parte-hartzaileek kanpaina honetan beren udalerriko saltokietan
ematen dituzten datu pertsonalak erabiltzeko, elkartearen hurrengo kanpainetan publizitatexedeetarako erabiltzeko.
Boletoa eskuratu eta galdetegia betez lehiaketan parte hartzeak berarekin dakar oinarri hauek
espresuki onartzea.
Promozio-lehiaketa honen irabazle suertatzen diren parte-hartzaileek berariaz baimena
ematen diote BERTAN, HERRIXEN ETA ZESTOA ZURETZAT erakundeari, antolatzaile bakoitzak
egoki deritzen bitartekoetan, izen eta abizen osoa, argazkiak eta, oro har, sustapen hau
Facebook, Twitter, Instagram, blog korporatiboa edo elkarte bakoitza dagoen beste edozein
plataformaren bidez zabaltzeko behar diren datu guztiak zabaltzeko, eta/edo antolatzaile
bakoitzak duen moduan, eta erabilera eta zabalkunde horrekin ez da inolako baimenik emango
ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubidearen
Babes Zibilari buruzko 1/1982 Legeak babesten duen esparruan sartzeko, eta horrek ez du
ekarriko kopiatze edo erabilpen horrengatik ordainsaririk jasotzeko eskubiderik.
BERTAN, HERRIXEN ETA ZESTOA ZURETZAT(e)k eskubidea dute emandako datuen
egiazkotasuna eta irabazleen adinak eta identitateak egiaztatzeko sariak banatu aurretik.
APLIKATU BEHARREKO BESTE ALDERDI BATZUK
1.- Identifikazioa: Parte-hartzaileen eta irabazleen izenak agiri ofizialen bidez (NAN: edo
pasaportea).
2.- Baztertzeko eskubidea: BERTAN, HERRIXEN ETA ZESTOA ZURETZAT(e)k eskubidea dute
iruzur egin, funtzionamendu egokia aldatu edo baliogabetzen duen edozein erabiltzaile eta
sustapen honen ohiko eta arauzko igarotzea ezabatzeko, behar bezala justifikatu ondoren.
3.- Sariak: Irabazleek ezin izango dituzte sariak aldatu, aldatu edo konpentsatu, baldin eta
aldatu, aldatu edo konpentsatu nahi den artikulu zehatza erosi den saltokiak horretarako
baimena ematen ez badu.

Era berean, BERTAN, HERRIXEN ETA ZESTOA ZURETZAT ez dira erantzule izango, baldin eta,
ezinezkoa edo axolagabekeriagatik, irabazleek saria erakusleihoko produktuen iraungitzeepearen barruan jasotzen ez badute.
Saria onartzean, irabazleek beren gain hartuko dituzte egiten dituzten gastu guztiak, bai eta
sari hori jaso eta erabiltzearen ondoriozko erantzukizuna ere. Alde horretatik, oinarri hauetan
berariaz aipatzen ez diren zerga edo gastu guztien erantzulea izango da irabazlea.
Oinarriak onartzea: Parte hartzaile izan daitezkeenei jakinarazten zaie promozio honetan parte
hartzeak berarekin dakarrela oinarri hauek berariaz eta inolako zalantzarik gabe onartzea eta
konpainia antolatzaileak hartaz hartzen dituen interpretazio erabakiak onartzea.
Oinarri hauek www.preziojustua.eus webgunean argitaratuko dira.
Aldaketak eta/edo eranskinak: BERTAN, HERRIXEN ETA ZESTOA ZURETZAT(e)k eskubidea
izango dute beren mekanikari eta sariei buruzko eranskinak gehitzeko edo aldatzeko, baldin
eta aldaketak justifikatuta badaude edo parte-hartzaileei kalterik egiten ez bazaie, eta partehartzaileei behar bezala jakinarazten bazaie. Aldaketa horien berri emanen da oinarri hauek
zabaltzen diren bide berberetan.
Aplikatu beharreko legeria: Sustapen hau Espainian indarrean dagoen legediak eta Oinarri
hauek arautzen dute.

