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 “EROSI HEMEN ETA SARIA IZANGO DUZU” ZOAKETAREN 

OINARRIAK 
 

 

1. ZOZKETAREN HELBURUA: “Erosi hemen eta saria izango duzu” 2017ko Azaroaren 13tik 23ra 

ospatuko da. 

 

2. ERAKUNDE ANTOLATZAILEA: San Sebastian Shops-ek, Donostia Hiriko Merkataritza 

Plataforma, helbide soziala Donostia-San Sebastian Elkano kalea 4, 1 Eskb 20004 (IPK: 

G20916896; Tlf: 943 090 938) bultzatzen du ekintza sustapenaren  antolakuntza. 

 

3. PARTE-HARTZAILEAK: Jende guztiari irekita. San Sebastian Shops-era atxikituak dauden 

saltokietan erosketak egiten duten pertsonak eta oinarri hauek betetzen dituztenak parte 

hartu ahal izango dute. 

 

4-PARTE HARTZE-MODALITATEA ETA SARIAK: OFF-LINE LEHIAKETA   

Parte-hartzeko modua:  San Sebastian Shops kanpainari atxikituak dauden saltokietan erosketa 

bat eginez, non bezeroak  txartel bat eskuratuko du eta datu pertsonalak ipini eta gero 

saltokian dagoen hautestontzian batean bota beharko du. 

San Sebastian Shops inskripzioa egiteko laguntza behar duten erabiltzaile guztiei aholkularitza 

teknikoa emango dio, beti zozketaren data eta San Sebastian Shops bulegoaren ordutegiaren 

barruan den bitartean.  Astelehenetik Ostegunera 8:30-14:00 eta 15:30-18:00; Ostiraletan 

8:00-14:00. 

San Sebastian Shops-ek ez da arduraduna egiten erabiltzaileen parte-hartzeaz hauek ez badute 

zuzenki egiten inskripzioa erabakitako epean. 

EPEA: Zozketan parte hartu ahal izango dute Azaroaren 13tik 23ra, biak barne. 

BALDINTZAK: Saltokietako hautestontziak txartelekin Azaroaren 24 eta 27 artean jasoko dira  

5.  ZOZKETAREN KOMUNIKAZIOA:  Behin kanpaina bukatu dela, atxikituak dauden saltokietan 

erosketak egin dutenak eta txartelak hautestontzian bota duten artean zozketa egingo da. 

Zozketa Azaroaren 30an 10:00tan egingo da  San Sebastian Shops-eko egoitzan. Txartelak 

ausazkoki aterako dira Merkataritza Erakundeen aurrean. 
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Irabazlearekin kontaktutan jarriko gara bere sariak eta  jasotzeko baldintzak jakinarazteko. Ezin 

bada irabazlearekin kontaktuan jarri, beste zozketa bat egingo da modu ausazkoan. Datu 

pertsonalak ematerakoan , erabiltzaileek  parte-hartze oinarrietan deskribatutako sustapen 

baldintzak onartzen dituzte espresuki. 

 

6. SARIAK:  

 BIZKAIKO BAIUNETXEA- AREATZA-BAINUETXE-HOTELA 3*: Mantenu erdiko (gosaria eta 
afaria) bi gaueko egonaldia  eta zirkuitu termal bat, 30 minutuko masaje bat eta 
hidromasaje duo bainuontzi bat laguneko. 

 LA PAZ DE JACA HOTELA: Bi gaueko egonaldia logela bikoitz bi pertsonentzat, gosaria 
barne eta egun bateko 2 fortfait Astune-eko eski-estazioan eskiatzeko. 

 VILLA VIEJA HOSTAL RURAL OLITEN: Gau bateko egonaldia eta gosaria 2 pertsonentzat. 

 TXAPI TXURI HOSTAL RURAL, Murillo El Fruto (Nafarroa): Bi gaueko egonaldi logela 
bikoitzean, gosaria barne. 

 IRRISARRILAND ABENTURA PARKEA: BAXIKO ABENTURA + TIROLINAK HANDIA-
rentzako(T370+T900)  bi sarrera. 

 VIURA HOTELA: Bi pertsonentzako afaria eta 10% deskontua egonaldirako eta 
gosarirako. 

 VIURA HOTELA: Ardo-dastatzea bi pertsonentzat gure ardotegian. 

 ARAETA JATETXEA: Bi asteburuko menu bi pertsonentzat. 

 KASINO KURSAAL: Bi afari bi pertsonentzat. 

 DONOSTIAKO AQUARIUM-A: Marrazoekin murgilaldi bat edo 15 lagunentzako bisitaldi 
premiun bat,  irabazleagatik aukeratua. 

 REAL SOCIEDAD: Errealeko jokalariek sinatutako kamiseta bat. 

 TALASOTERAPIA LA PERLA : Zirkuitu termal bat bi pertsonentzat  

 REFLEXOLOGIA SAIOA: Reflexologia saio bat Clinica del Pie Ana Olga Arostegi-n. 

 DONOSTIAKO TENIS ELKARTE ERREALA: Hilabete baterako banakakoa bonua, Hilabete 
baterako Swin&Go bonua, Hilabete baterako Gazte Fiteness bonua, Hamabostaldi 
baterako bonu familiarra 

 

7. IRABAZLEEN IDENTITATEAREN ARGITALPENA: IRABAZLE-ZERRENDA 2017ko Abenduaren 

04an www.sansebastianshops.com-en eta San Sebastian Shops-eko sare sozialetan 

argitaratuko da.  

Irabazleek  izena eta bere argazkia ditzatela onartzen dute San Sebastian Shops egokiak 

iruditzen zaien komunikabidetan. Telefono eta posta elektroniko bidez saritutakoekin 

komunikatuko gara. 

 

http://www.la-perla.net/
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8. BEHAKETA: Parte-hartzaile bakoitzak sari batera bakarrik aukera izango du. Zozketan parte-

hartzeak oinarri hauek onartzeak suposatzen du, hala nola erakundeak egin ditzakeen 

aldaketak, beti justifikatuak izango zirenak. 

San Sebastian Shops-ek zozketaren iraupena luzatzeko eskubidea gordetzen du erakundeari 

egokia iruditzen zaion kasuan. 

SARIAK JASOTZEKO beharrezkoa izango da NAN edo fotokopia eta  Azaroaren 13tik 23 San 

Sebastian Shops egindako kanpainan atxikitua dagoen saltoki batean egindako erosketa tiketa 

aurkeztea.  

Irabazlea adingabea baldin bada, beharrezkoa izango da heldu batekin etortzea saria jasotzea. 

 

9-  15/1999 Lege Organikoa batez, jakin ezazu zure borondatez eman dituzun datu pertsonalak 

San Sebastian Shops Donostia merkataritza-plataformaren jabetzako  fitxategi misto batean 

sartu ditugula. Datuak zozketan parte har dezazun kudeatzeko erabiliko ditugu, baita 

Plataformak antolatutako jarduerei buruzko informazioa, ohiko postaz edo posta elektronikoz, 

bidaltzeko ere. Datuak kontsultatzeko, zuzentzeko eta ezeztatzeko, eta horien kontra egiteko 

jo helbide honetara, Elkano kalea 4-1ª esk. 20004 Donostia 

 


