
 
   

 

“BONO DENDA” 2016ko UDAZKEN KANPAINARA ATXIKITZEKO 
ESKABIDEA 

 
SALTOKIAREN DATUAK 

Saltokiaren arrazoi soziala: ______________________________________________ 

Izen komertziala: ______________________________________________________ 

Aktibitatearen Arloa (Ej. Elikadura, ehungintza,…):____________________________________ 

Langile kopurua (autonomoak kontuan hartuta): ____ 

IFZ/IFK: ____________________ 

Saltokiaren helbidea:_____________________________________________________ 

PK: _____________ Udalerria:___________________ 

Harremanetarako kontaktua:_____________________________________________ 

Kargua: __________________________________ e-posta:__________ 

Telefonoa (CECOBIren web orrialdean argitaratuko da): ________________________ 

Faxa: _________________________ 

Web orrialdea:______________________________________________________ 

Bonuen ordainketarako kontu-zenbakia                                                                      

(IBAN: 24 digitu):____________________________________________ 

 

LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK 

Enpresako ordezkariaren izena: _________________________________________  

Enpresako ordezkariaren abizenak:_______________________________________ 

NAN: ___________________________________ 

 



 
   

 

 

Enpresako legezko ordezkariak 

honako hauxe adierazten du 

"berariazko baimena ematen du, datuak BIZKAIKO MERKATARITZAKO ENPRESARI 

KONFEDERAZIOAREN (aurrerantzean, CECOBI) titularitatepeko fitxategietan sartzeko 

eta tratatzeko. Horrela, bada, esklusiboki kanpaina honetako baldintzak ezarri. 

Derrigorrezkoa izango da laukitxo pertsonalak betetzea. Era berean, eskatzaileak berak 

badaki datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak 

erabili ahal izango dituela eta, horretarako, info@cecobi.es  helbidera e-posta bidali 

besterik ez duela, Norberaren Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoko 5. 

artikuluan xedatutakoaren arabera". 

 

ATXIKITZEKO KONPROMISOA 

_______________________________________________________ jaun/andreak, 

________________ NAN zenbakidunak, erreferentziako saltokiko ordezkari moduan, 

atxikitzeko eskabidea sinatu eta honako konpromiso hauek hartzen ditu bere gain:  

 Saltokiko ordezkaria dela eta ordezkaritza horretarako behar besteko ahalordea 

duela adierazten du. 

 Enpresako jarduera nagusia EJZn dagozkion 64., 65., 66., 971., 97210,97220 edo 

9731 epigrafeen barruan dagoela adierazten du. 

 Langile autonomoak eta inoren konturako langileak kontuan hartuta, enpresako 

langileen kopurua 10 baino handiagoa ez dela adierazten du. 

 I. eranskinean “Bono Denda” kanpainarako zehaztutako betekizunak betetzeko 

konpromisoa hartzen du.  

 Kanpainan parte hartzeko zehaztutako konpromisoen eta prozeduraren berri 

duela adierazten du:  

 Kanpaina honetako “Bono Denda” erabiltzeko epea mugatua izango da, hau 

da, 2016ko azaroaren 4tik 2016ko abenduaren 3ra arte. 



 
   

 

 Saltokiak salmenta-ticket bakoitzaren kopia bidali beharko du 

CECOBIra, baita bertan ezarritako “Bono Denda” originala ere. 

 Bonu hauek 2016ko abenduaren 5etik aurrera eta urtarrilaren 

31arte entregatu daitezke hauen ordainketarako. 

 Hain zuzen ere, horretarako aurkeztutako agiriak berrikusi eta balioztatu egiten 

direnetik hasi eta 45 eguneko gehienezko epean ordainduko dira. 

 Aurretik Bono Denda kanpainan parte hartu EZ BADUZU, CECOBIri EJZko alta-

agiriaren kopia ematea. 

 Aurretik Bono Denda kanpainan parte hartu EZ BADUZU, CECOBIri TC2ren kopia 

ematea, baita kanpaina honetara atxiki aurretiko hileko autonomo-kuotaren 

ordainagiriaren kopia ere. 

 Kontsumitzaileei kanpainaren ezaugarrien berri ematea.  

 Kanpainako ikurrak (kartelak, eranskailuak...) ondo ikusteko moduko lekuan 

jartzea.  

 Saltokiak bonu bat baino ez onartzea erosketa-ticket bakoitzeko.   

 CECOBIri nahiz Bizkaiko Foru Aldundiari eskatutako informazio eta agiri guztiak 

ematea, kanpainako baldintzak behar bezala ezartzen direla egiaztatzeko. 

 Saltokiak emandako datuak errealitatearekin bat ez badatoz, CECOBIk behar 

besteko ekintzak garatzeko eskubidea izango du, eta kanpainatik bertatik kanpo 

ere utzi ahal izango du. Saltokiak, ordea, horregatik eta inguruabar horren 

publizitateagatik sortutako ondorioak hartu beharko ditu bere gain.  

 

 

 
 
 
 
 

BONO DENDA KANPAINARA ATXIKITZEKO ESKABIDEA  
Legezko ordezkariaren sinadura eta saltokiaren zigilua 
 
Iz. __________________________ jauna/andrea 
______________(e)n, 2016ko ________aren ____(e)(a)n 



 
   

 

 
“BONO DENDA” 2016ko UDAZKEN KANPAINAN PARTE 

HARTZEKO BETEKIZUNAK  (I. ERANSKINA) 
 
 

Atxikitako saltegia izateko bete beharreko baldintzak: 

- Edozein pertsona fisiko edo juridikoa izatea, betiere bere jarduera nagusia EJZn 

merkataritza txikizkariari dagozkion 64.,  65., 66., 971., 97210, 97220 edo 9731 

epigrafeen barruan badago eta alta-agiriaren bidez egiaztatzen badu. 

- Establezimendu komertzialak (saltokiak) Bizkaian egotea. 

- Inoren konturako langileak eta langile autonomoak kontuan hartuta, saltegiko 

langileen kopurua 10 baino handiagoa ez dela egiaztatzea. 

 

 

 


