
                                                               
 

 

2021EKO GABONETAKO OTZARA-ZOZKETAREN OINARRIAK 

 

Zozketa hau Hirukide - Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkarteak (Sofia Erreginaren hiribidea 

112, behea. Gasteiz; IFK: G-01285899) antolatu du, EROSKIren laguntzari esker. 

 

Zozketaren xedea 

Hiru otzara zozkatuko dira lurralde bakoitzean (Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa). Otzara bakoitzak 

150 €-ko balioa du. Hala ere, osasun-egoera dela eta, zenbatekoa familia saridunaren Eroski 

Klub txartelean sartuko da. 

 

Gabonetako zozketa hau Hirukidek antolatu du, EROSKIren laguntzarekin. 

 

Parte-hartzaileak 

Zozketan, Hirukideko familia bazkideek automatikoki parte hartuko dute, baldin eta zozketa 

egin aurreko antzinatasuna badute eta aurtengo kuotaren ordainketan egunean badaude.  

  

Familia bakoitzak Hirukideko bazkide-zenbakiarekin hartuko du parte, Hirukideko txartelaren 

17 digituen 2. serieko azken 5 zifrak kontuan hartuta. 

 

Adib.: 001 012345 00178235 3 

 

Parte-hartzaileek, zozketan parte hartzeaz batera, haren oinarriak onartuko dituzte, baita sor 

daitekeen edozein kontu ebazteko Hirukideren irizpidea ere.  

 

Zozketa 

Bazkide-zenbaki saridunak 2021eko abenduaren 22ko Gabonetako Loteria Nazionaleko 

sariekin bat etorriko dira. 

 

Sariak garrantziaren arabera sailkatuko dira, hau da, 1. saritik 5.era; sari batek hainbat zenbaki 

saridun izanez gero, irteera-ordenaren arabera sailkatuko dira. Azken bost zifrei erreparatuta, 

horiek ordena berean dituen Hirukideko bazkide-zenbakia bilatuko da. Zenbaki hori bazkide-

kopurua baino handiagoa bada eta zenbaki hori duen bazkiderik ez badago, milako hamarreko 

zifran zero bat jarriko da, horrela sariduna 9999tik beherako bazkide-zenbaki bat izango 

litzateke. 



                                                               
 

Bazkide-zenbaki bat ez badago indarrean, elkartean baja izan delako edo urteko kuota 

ordaindu gabe duelako, hurrengo sarira joko litzateke, eta berdin egingo genuke hurrenez 

hurren otzara guztiak banatu arte. 

 

Elkarte bakoitzeko hiru otzara banatuko dira: hiru Araban (Hirukide Araba), hiru Bizkaian 

(Hirukide Bizkaia) eta beste hiru Gipuzkoan (Hirukide Gipuzkoa); guztira, 9 otzara. Hala, 

lurraldeetako batean hirurak banatu badira eta hurrengo zenbaki sariduna lurralde horretako 

familia bazkide batena bada, ez du saririk jasoko. Horren ordez, otzararik irabazi ez duten 

Elkarteetako bati dagokion Loteriako hurrengo sarira joko da.   

 

Zenbaki saridunak amaituko balitzaizkigu eta otzararen bat banatu gabe izango bagenu, 

zenbaki saridunen azken 4 zifrak hartuko genituzke kontuan, ez azken 5ak, eta berdin egingo 

genuke hurrenez hurren familia falta zaigun lurraldekoa izan arte.   

 

*Oharra: saria jaso ahal izateko, familiak EROSKI Klub txartela eduki behar du; bestela, 24 ordu 

izango ditu EROSKIren bitartez eskuratzeko. 

 

Zozketa-eguna 

Zozketa abenduaren 23an egingo da, eta familia irabazleei egun horretan bertan edo gehienez 

48 orduan jakinaraziko zaie saridunak izan direla. 

 

Saria jasotzeko, familia bakoitzak txartelaren zenbakia adierazi beharko du, sariduna izan dela 

jakin eta gehienez 48 orduren buruan; bestela, sariari uko egin diola ulertu eta zozketa-

prozedura eten zen lekuan abiatuko dugu berriro, harik eta sari guztiak banatu arte.  

 

Oinarrien onarpena 

Zozketan parte hartzeak oinarri hauek guztiak osorik onartzea dakar berarekin. 


