
 

2020KO HIRUBONO KANPAINIA 

 

EKIMENAREN LABURPENA: 

Hirukidetik pandemian zehar sortutako zailtasunei jarraitzen aritu gara, eta hilabete 
zailak izan direla eta izango direla jakinda, kide diren familiak gurekin elkarlanean aritu 
ohi zareten erakunde/dendetan kontsumitzera animatzeko ekimen bat abian jartzea 
erabaki dugu.  

Familiekin egon gara bizitzea egokitu zaizkigun hilabete zail hauetan, baina zuekin ere 
egon nahi dugu, Hirukide osatzen duzuen erakunde/dendekin, eta familiei ematen 
diezuen laguntza ere itzuli nahi dizuegu. Asmo horretatik sortu da ekimen hau, 
"Hirukideko deskontu Planari" atxikita zaudeten erakunde/saltokien suspertze 
ekonomikoan gure aletxoa emateko.  

Horretarako, 20 euroko bonuak jaulkiko ditugu, horietatik 15 familiak ordainduko ditu 

eta gainerakoa, 5 euro Hirukidek jarriko ditu, ekintza honetan parte hartu nahi duzuen 

saltoki/erakunderen batean kontsumitzeko. 

Nola funtzionatzen du? 

Hirukidek 20 euroko bonoa banatuko die kideei, Hirubono izena jasoko duena. Mezu 

elektroniko bidez bidaliko zaie familia interesdunei, eta atxikitako erakundeetara joango 

dira trukatzera. 

Erakunde laguntzaileak Hirubonoaren baliozkotasuna egiaztatu beharko du, 

Hirubonoak behar bezala erabiliko direla bermatzeko Hirukidetik erakundearen eskura 

jarriko den plataforma batean sartuko duen identifikatzaile baten bidez. Plataforma 

horretarako sarbidea Hirukidek emango du Hirubono Kanpaina abian jarri aurretik. 

Erakundeak Hirubonoak trukatu dituela egiaztatu ondoren, zure establezimenduan 

trukatutako zenbateko osoa ordainduko dugu astero. 

 

Zein erakunderi zuzenduta dago? 

Kanpaina Hirukide Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkarteen Federazioarekin 

deskontu-akordioa indarrean duten erakundeei zuzenduta dago, edozein sektoretan. 

 



Baldintzen onarpena: 

 

Erakunde laguntzailearen betebeharrak eta eskubideak 

Erakundeak Hirubono Kanpainan parte hartzearen ondoriozko konpromiso hauek 

ezagutzen eta bere gain hartzen dituela adierazi du: 

1. Kanpaina honek iraupen jakin bat du, 2020ko uztailaren 1etik irailaren 30era, eta ez 

da onartuko trukerik epemugatik kanpo, eta iraupena luzatu ahal izango daHirukidek 

hala erabakitzen badu. 

2. Bonuak erosketa bakarrean trukatu beharko dira, eta ez da onartuko 20 eurotik 

beherako erosketengatik dirua itzultzea. 

3. Erakundeak esteka bat eta jarraibideak jasoko ditu kanpainako plataforman 

sartzeko. 

4. Hirubonoen erabiltzaileak Hirubonoa kontsumitzera erakundera joaten direnean, 

bezeroak emandako identifikatzailea indarrean dagoela egiaztatu beharko du 

erakundeak, eta haren erantzukizuna izango da egiaztatzea. 

5. Hirubono hau erakundeak Hirukideko bazkideei eskaintzen dien ohiko deskontuari 

metatu ahal izango zaio, eta ez metatzeko eskubidea gordeko da merkealdi edo 

eskaintzen kasuan, Hirukiderekin egindako akordioan hala jasota badago. 

 

Hirukideren betebeharrak 

 

1. Hirukideren komunikazio-kanaletan jakinaraztea eta iragartzea ekimen honi 

atxikitako erakundeak. 

2. Trukatutako Hirubonoak gehienez ere bi asteko epean ordaintzea, Hirubonoaren 

balidazioa jaso ondoren. 

Parte-hartzeko 

Ekimen honetan parte hartzeko ezinbestekoa da inprimaki hau betetzea. 

Edozein zalantza, iradokizun edo kontsulta egiteko, jar zaitezte harremanetan 

Hirukiderekin, arloaren arabera: 

 

Araba edo Euskadi: 607 21 21 50 o promocion@hirukide.com 

Bizkaia: 688 66 83 09 edo bizkaia@hirukide.com 

Gipuzkoa: 688 66 83 26 o gipuzkoa@hirukide.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSIXaTE4-FoCP98nNcuYloJhfiOu6j_xzMCVIvk3cV8m4L-w/viewform?usp=sf_link

