
 

 

 

 

“21. URTEURRENA” 

ARCCO AMARA MERKATARITZA GUNEA. 

 

21. URTEURRENEKO SUSTAPENEKO OINARRIAK  

1.- ARCCO BERRI SL elkarteak, IFK  B-75048603, helbidea Irun plaza 6, 20011 Donostia,  21. 

urteurrena betetzen duela eta, sustapen kanpaina bat egingo du 

2.- Zozketan Arcco Amarako bezero guztiek parte har dezakete, urriaren 13 eta urriaren 27 

bitartean, biak barne, merkataritza-guneko edozein dendetan erosketa bat egin dutenek, hain 

zuzen ere, edozein izanda ere erositakoaren zenbatekoa. Edota txartelak bukatu arte. 

Dendek erosketa bakoitzarekin txartelak entregatuko dituzte 

Arcco Merkataritza Gunearekin merkataritza- edo lan-harremana dutenek ezingo dute parte 

hartu, ezta merkatariek edo beren jarduera merkataritza gunean dutenek ere. 

3.- Sariak honakoak dira: 

- 500 € erosketa txarteletan. 

- HP ordenagailu  eramangarria. 

- Wii nintendo play eramangarria. 

- Huawei p8 sakelakoa. 

- Polar erlojua. 

- Bi pertsonentzako asteburuko ihesaldia. 

- 100 €ko balioa duen erosketa orga. 

 

Sariak ezingo dira diruagatik aldatu. 

4.- Zozketa 2017ko urriaren 30ean egingo da, 18:00etan, Arcco merkataritza-gunean zehaztuko 

den tokian. 

5. Txartel guztiak ongi nahasi ondoren 10 aterako dira (7 irabazle eta erreserbako 3, ateratzen 

diren ordenaren arabera). Arcco Berri SL irabazle suertatu diren pertsonekin jarriko da 



harremanetan eta 3 egunetan lortzen ez badu hurrengoari deituko dio eta horrela bata 

bestearen segidan. 

6. Sariaren ezaugarriengatik, banaketa pertsona irabazlearekin adostuko da, bai data eta bai 

lekua. 

 

* Edozein dendetan egindako erosketa bakoitzarengatik txartel bat jasoko duzu 

* Gure 21. urteurrena zurekin ospatu nahi dugu eta zure leialtasuna eskertu sari zoragarri 

hauek zuri emateko zozketa eginda.   

 

7.- Irabazleak baimena ematen dio eta bere irudi eskubideak  Arcco Berri SLri lagatzen dizkio. 

Enpresa horrek haren izen abizenak, herrialdea, bizi den hiria eta irudia erabili ahal izango ditu, 

barneko eta kanpoko komunikabideetan publiko egiteko, merkatal gunearen publizitatea 

egiteko. Erabilera horrek, gainera, ez du eskubide berririk sortuko, jasotako sariaz bestelakorik. 

Arcco Berri SL-ren alde Irabazleak hemen aipatutako eskubideak baimenduko ez balitu, esan 

nahiko luke, irabazleak sariari uko egingo liokeela, eta , beraz, jaso baldin badu itzuli egin 

beharko du. Arcco Berri SL-k zozketaren baldintzak edozein momentutan aldatzeko eskubidea 

gordetzen du beretzat, baita zozketa egin aurretik deuseztea ere, horretarako arrazoi 

justifikatuak baldin badaude. 

8.- Arcco Berri SL da datuen erantzulea eta fitxategi batean mantenduko ditu, zozketa kudeatu 

ahal izateko. Fitxategi horrek indarrean den legeriak eskatzen dituen ziurtasun eta 

konfidentzialtasun neurri guztiak betetzen ditu. Parte-hartzaileek dagokien informazioaren 

aurka agertzeko nahiz datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo deuseztatzeko eskubideak gauzatu 

ahal izango dituzte, NAren fotokopiarekin batera, honako helbide honetan: 

direccion@arccoamara.com. Datuak norberak hala nahita ematen dira eta Datu Babesen 

Espainiako Agentziaren aurrean behar bezala erregistratutako, eta Arcco Berri SL-ren jabetzako, 

fitxategi batera sartzen dira. Fitxategi horren helburua zozketaren kudeaketa eta irabazlearekin 

komunikatzea izango da. 

 

9.- Zozketa honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzen direla esan nahi du eta helbide 

honetan daude ikusgai: www.arccoamara.com 

 

 

 

 

 

 

 


