
 

ENPRESEK IV. “GETXOBONO”rekin BAT EGITEKO ESKABIDEA  
 

IZEN KOMERTZIALA   
SOZIETATEAREN IZENA  

HELBIDEA    
SEKTOREA                                                  
AZPISEKTOREA  
IFK                                                            
LEGE ORDEZKARIA   
NAN    
TELEFONOA   

POSTA ELEKTRONIKOA                       

WEBGUNEA                                              
SARE SOZIALAK                                  

KONTUAREN TITULARRA                            
Kontu korronte zenbakia hurrengo entitateetan: Kutxabank, Laboral Kutxa edo La Caixa 
IBAN           ENTITATEA                  BULEGOA             KD                    KONTU KORRONTEAREN ZK.                          

 

HARREMANETARAKO PERTSONA   
HARREMANETARAKO TELEFONOA ETA 
POSTA ELEKTRONIKOA  

 

Sinatzaileak, erreferentziazko enpresaren ordezkaritzan, honako hau adierazten du: 
 Aipatutako enpresaren ordezkaria dela eta ordezkaritza burutzeko botere nahikoa duela adierazi du. 
 “Getxobono” ekimenaren laugarren edizioa egiteko ezarri diren oinarriak eta prozedura ezagutzen dituela. 

o Enpresetan, bezeroek bonuak lortu eta trukatzea: 2016ko irailaren 26tik azaroaren 30era arte edo 2.500 
bonuak agortu arte. 

o 40 euroko bonua, proiektuari atxikitzen zaizkion Getxoko enpresa komertzialetan, ostalaritza- eta zerbitzu-
enpresetan 50 euroko erosketak egiteko. 

o Bezeroek www.getxoenpresa.com edo www.kutxabank.es webguneen bidez erosi ahalko dituzte bonuak 
Kutxabankeko (BBK) zerbitzu anitzeko kutxazainetan inprimatuz edo zuzenean  Kutxabankeko (BBK) 
zerbitzu anitzeko kutxazain horietan, kreditu/zordunketa motako edozein txartel bidez. Txartel bakoitzeko 
gehienez ere bi bonu eskuratu ahalko dira. 

o Enpresa parte-hartzaileek bezeroei proiektuaren ezaugarriak jakinaraziko dizkietela hitzeman dute. 
o Proiektuan parte hartzen duten enpresek kanpainaren bereizgarria establezimenduan edo bulegoan ikusten 

den leku batean kokatu beharko dute.  
o Bezeroek ezin dute bonua establezimendu bat baino gehiagotan erabili, ezta enpresari kopurua eskudirutan 

itzultzeko eskatu ere, erosketa 50 € baino gutxiagokoa bada. 
o Bonuak metagarriak dira bezeroaren erosketa-tiket bakoitzean, baldin eta tiketaren zenbatekoak bonuen 

zenbatekoen batuketaren emaitza gainditzen badu.  
o Enpresak zenbatekoa kobratzea: Bonuak ordaintzeko, bezeroek emandako bonua(k) aldez aurretik Getxo 

Enpresan aurkeztu behar d(ir)a, erosketa-tiketen kopiarekin eta/edo hauei lotuta dauden fakturekin 
Getxo Enpresan. Enpresei ordaintzeko datak eta Getxo Enpresan dokumentazioa aurkezteko muga-egunak 
hauexek dira: 

 
 

 

 “Getxobono” ekimenaren laugarren ediziora atxikitzen da eta programan ezarritako konpromisoak errespetatuko dituela 
hitzeman du. 

 
 
 

Data        Sinadura 
 

Jakinarazten dizugu, Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan jasotakoaren arabera, zure datuak Enpresa Sustapenak izeneko fitxategian sartuko ditugula, Datuak Babesteko Agentziaren Erregistroan 
dagoena. Fitxategiaren arduraduna Getxo Enpresa da (Getxo Enpresa eta Merkataritza). Datu pertsonalen bilketa honen helburua  elkartearen jarduerak kudeatzea izango da, eta Getxo Enpresak kudeatutako jardueren 
berri ematea, edozein bitarteko erabiliz (posta elektronikoa barne). Zuk, datu hauen jabea zaren aldetik, aipatutako fitxategian datuok sartzeko baimena eta adostasuna ematen dituzu. Nolanahi ere, datuak eskuratzeko, 
zuzentzeko, ezeztatzeko eta horien aurka egiteko eskubideak dohainik erabil ditzakezu, Getxo Enpresara joz: Arene kalea, 22, 48991 Getxo, Bizkaia. Gutunean LOPD idatzi beharko duzu. 

Enpresei ordaintzeko datak 
Muga-eguna dokumentazioa aurkezteko 
(bonua/k eta erosketa-tiketen kopia edo hauei 
lotutako fakturak) Getxo Enpresan 

2016-10-25 2016-10-18ra arte 
2016-11-15                          2016-11-08ra arte 

2016-12-15 (eta azkena) 2016-12-09ra arte 


