
 

 

“EROSI HEMEN” ZOZKETAREN OINARRIAK 
 
 

Lehiaketa hau Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkarteen Federazioak (Hirukide) 

antolatu du, zeinaren egoitza soziala Gasteizko Sofia Erreginaren Hiribideko 112. 

zenbakiko behean dagoen eta IFZ G-01285899 den. 

 

Deskribapena 

Hirukideko familiek Hirudendetan (Federazioaren Deskontuen Planari atxikitako 

erakundeetak) kontsumi dezaten sustatzeko eta haien fideltasuna saritzeko, Hirukidek 

ekimen hau abian jarri du: 

Hirukideko familia bazkide izanik zozketa egiten denean alta emanda badago, eta kide 

den elkartearekin zorrik ez badu, zozketa honetan parte hartu ahal izango du, 

martxoan, apirilean eta maiatzean. Parte hartzeko, inprimaki bat bete eta, erosketa-

tiket edo –faktura baten edo hainbaten bidez, Hirukideren Deskontuen Planari 

atxikitako erakundeetako batean erosketa bat edo hainbat egin dituela egiaztatu 

beharko du. 

 

Parte-hartzaileak 

Zozketan parte hartu ahal izango du Hirukideko edozein elkartetako (Hirukide Araba, 

Hirukide Bizkaia edo Hirukide Gipuzkoa) bazkide den edozein familiak, baldin eta bere 

elkartearekin zorretan ez badago eta zozketaren baldintzak (hurrengo puntuan) 

betetzen baditu.  

 

 Baldintzak 

Zozketan parte hartzeko, baldintza hauek bete behar dira: 

1. Erosketa Hirukideren Deskontuen Planari atxikitako Hirudendetan egin beharko 

da. Erakunde horiek deskontua/sustapena aktibo izan beharko dute zozketak 

iraun bitartean (Urtarrilaren 30etik maiatzaren 1era); hortaz, 

sustapenak/deskontuak epealdi horretatik kanpo egiten dituzten erakundeak 

kanpoan geratuko dira.  

Hirukideren +Familia planari atxikitako Hirudendak 2022eko Deskontuen Gidan 

ageri dira, bai eta Hirukideren webgunean ere, bazkideentzako deskontuen 

atalean: hemen. 

https://hirukide.com/descuentos-a-socios/


 

2. Zozketa egin aurreko hilean kontsumitzeko hautaturiko erakundeen/denden 

erosketa-tiketa edo –faktura guztiak bidali beharko dira, egokiro irakurtzeko moduan, 

betiere erakunde/denda desberdinenak izanez gero. Hau da, soilik onartuko da 

erakunde/denda desberdinen tiket/faktura bakarra, hil bakoitzean, eta gutxienez 

10 eurokoa baldin bada.  

 

3. Erakunde desberdinen tiket/faktura bakoitzak parte hartzeko zenbaki bat izateko 

eskubidea emango dio familia bakoitzari; erakunde beraren bi tiket/faktura bidaliko 

balira, familiak parte hartzeko zenbaki bakarra izango du. 

 

4. Zozketan honako INPRIMAKI hau betetzen duten pertsonek parte hartzea onartuko 

da (ezinbestekoa da Gmail kontu batean saioa hastea). Gmail konturik ez duten parte-

hartzaileek parte hartu ahal izango dute, tiketa/erosketa-faktura bidaliz, familiaren 

abizenak, telefonoa/e-maila eta aurkeztutako tiket/fakturei dagozkien erakundeen 

izenak adieraziz, WhatsApp bidez 688 72 89 31 telefonora edo posta elektronikoaren 

bidez, hirukide@hirukide.com helbide elektronikora.  

 

5. Zozketetako batean saridun suertatzen den familia bazkideak ezingo du hurrengo 

zozketetan parte hartu. 

 

Iraupena eta zozketa 

 

 “EROSI HEMEN” zozketan, 2021eko urtarrilaren 30etik maiatzaren 1era izango da. 

 

 “EROSI HEMEN” ekimenaren barruan, martxoan, apirilean eta maiatzean zozketa bana 

egingo da.   

 

Martxoak 7, asteleheneko, zozketa: inprimakia bete eta dagozkion hedabideetatik 

2021eko urtarrilaren 31etik martxoaren 6ra bidaltzen duten familien artean zozkatuko da. 

 

Apirilak 4, astelehena, zozketa: inprimakia bete eta dagozkion hedabideetatik 2021eko 

martxoaren 7tik apirilaren 3era bidaltzen duten familien artean zozkatuko da. 

 

Maiatzak 2, asteleheneko, zozketa: inprimakia bete eta dagozkion hedabideetatik 

2021eko apirilaren 4tik maiatzaren 1ra bidaltzen duten familien artean zozkatuko da. 

 

https://forms.gle/2ipt8JYRqbG6ughQ7
mailto:hirukide@hirukide.com


Emaitza eta jakinarazpena 

Jasotzen diren inprimaki eta dagozkien tiket/faktura irakurgarri eta baliozko guztien artean 

egingo da zozketa, www.sortea2.com online plataformaren bidez. 

 

 

Familia bakoitzak aurkeztu dituen tiket baliodun adina zenbaki izango ditu; beraz, 

erakunde/saltoki desberdinetako tiket/faktura gehiago emateak saritua izateko probabilitatea 

handitzen du, baina ez sari bat baino gehiago irabazteko aukerak, familia bakoitzak sari bat 

irabazteko aukera izango baitu, zozketak irauten duen aldi osoan behin bakarrik.  

 

Zozketaren emaitza zozketaren egun berean jakinaraziko zaie familia saridunei. Saria 

jakinarazpena egin eta hurrengo asteen buruan emango zaie. 

 

Familia saridunarekin/saridunekin harremanetan jartzea ezinezkoa bada, hark 

lehiaketarako helarazitako datuetako edozeinen bidez, 4 erreserba-zenbakietara joko 

da, aurretik ezarritako irteera-ordenari hertsiki jarraituz. Hala eta guztiz ere ezingo 

balitz hurrengo familia saridunarekin harremanetan jarri, epealdi berean, saria banatu 

gabe geratuko da. 

 

 

Sariak 

Hilero, hiru sari zozkatuko dira. Familia parte-hartzaileek sari bakarra irabazi ahal 

izango dute hil bakoitzean; beraz, familia bat zozketetako batean saridun 

suertatzen bada, ezingo du hurrengo zozketetan parte hartu. Hauek dira hiru 

sariak: 

 

1. 100 euroko HiruTxekea (20 euroko txarteletan zatigarria, erosketak 

Hirukideren Deskontuen Planari atxikitako Hirudendetan erabiltzeko).  

2. 100 euroko txartela, Nekaturren landetxeetan egonaldiak egiteko. 

3. Zara Homeren 53 piezako mahai-tresneria. 

 

 

 

http://www.sortea2.com/

