
EROSKETA BONOEN KANPAINA 
 2020  



BONOAK 

 Udalak 114.000 € bideratuko herriko Merkatari eta Ostalarie laguntzeko. 

 

 Bonoen kostea %30 (15 €) udalak hartuko du eta %70 (35€) herritarrok. 

 

 Kanpaina honen helburuak honakoak dira:  

 Herriko merkatari eta ostalari artean 380.000 € mugitzea.  

 Udalerriko familien erosteko ahalmena diruz laguntzea, 114.000 

eurorekin 

 

 Horretarako 7.600 bono banatuko dira  

 

 Bono bakoitza 50€-koa izango da eta frakzionatuta egongo da: 

 

 10 € ---3 frakzio 

   5€----4 frakzio 



ONURADUNAK  

 Laguntzen  onuradunak  Mutrikun  erroldatutako  16 urtetik gorako 

herritarrak izango dira.   

  

 Bonoen banaketa NAN zenbaki bakoitzari lotua egingo da.  Horrela,  

bakoitzak bi bono erosi ahal izango ditu gehienez. 

  

  



NON ETA NOIZ EROSI  

  Bonuak Irailaren  14 etik aurrera erosi ahal izango dira herriko Turismo 

Bulegoan. 

 

  Bonuak  erosteko  unean  bertan ordaindu  behar  da  eta  berauek  

erosteko lehentasunezko ordainketa sistema esku dirutan izango da/ banku- 

txartela izango da. 

 

 



BONOAK ERABILTZEKO EPEA  

 Bonuak azaroaren 15a baino lehen erabili beharko dira.  Epe horren barruan 

erabiltzen ez den bonoa balio barik geratuko da, ezingo da erabili. Erabili ez 

diren bonoak ezingo zaizkio itzuli Udalari. 

  

 



NON ERABILI DAITZKE BONOAK  

 Bonoak kanpainara atxikitako Mutrikuko establezimenduetan erabili ahalko 

dira, izan denda, edo bestelako zerbitzu. Edozein kasutan, kanpainan parte 

hartu edo ez, establezimendu bakoitzaren erabakia izango da. 

www.mutriku.eus web gunean argitaratuko da parte hartzen duten 

establezimenduen zerrenda.  

  

 Kanpainatik  kanpo  geratuko  dira,  azalera handiko saltokiak (farankizia 

baten barruan daudenak), gasolindegiak. 

    Jokoari lotutako ordainketak ezin izango dira bonoekin egin. 

  

 Erabiltzaileak  bonu  originalak aurkeztu eta entregatu beharko ditu erosketa 

egiten duen establezimenduan.   

 

http://www.mutriku.eus/


ZELAN ERABILI BONOAK  

 Bonoak frakzionatuta banatuko dira, eta   frakzio  bakoitza  zatiezina izango 

da;  erosketa  bakoitzean, gutxienez horietako frakzio oso bat erabili 

beharko da. 

  

 Frakzioak hauek izango dira : 10€ko 3 frakzio eta 5€ko 4 frakzio.  

 

 Erosketa-tiketaren zenbatekoa bonuaren frakzioaren kopuru  bera edota 

handiagoa izan beharko du. 

  

 Erosketaren zenbatekoa bonuaren zenbatekoa baino txikiagoa bada, 

diferentzia ez da eskudirutan itzuliko. Hortaz bonu  frakzio bakoitza erosketa 

edota kontsumizio bakoitzean osorik agortu beharko da.  

  

 Bonuak ezin dira dirutan trukatu eta ez da inolaz ere eskudirurik itzuliko.  

  

 Bonoak ez dira bateragarriak, hau da, erosketa bakoitzean bono bat bakarra 

erabili ahal izango da. 

 

 



BONOEZ ORDAINDUTAKO SALMENTAK NOLA EGIN  

 Establezimenduak  bonoa,  osoa  edo  frakzioka,  hartuko  dio bezeroari  

erosketa  ordaintzeko,  salmenta  tiketa  atxikiko  dio. 

 

 



MUTRIKUKO UDALAREKIN BONOEN LIKIDAZIOA NOLA EGIN  

 Enpresak bonoak ez ditu bakarka aurkeztuko. 15 egunean behin, 

www.mutriku.eus- en deskargatu dezakeen  likidazio orria bete beharko 

du, bonoekin egindako salmenta guztiak zerrendatuaz, eta  Mutrikuko 

Udaleko sarrera gunean aurkeztu, fitxan agertzen diren salementa 

guztiei dagozkien bono eta tiketekin batera 

 

 Agiriak aurkeztu ahala udalak aurkeztutako bonuei dagokien zenbatekoa 

establezimenduari ordainduko die, atxikimendu eskaera orrian 

emandako kontu- korronte zenbakian, transferentzia bidez.  



NOIZ ARTE ONARTU BONOAK ESATBLEZIMENDUAN  

 Bonoen bidez ordainketak onartzeko azken eguna 2020ko Azaroaren 

14a izango da. 



UDALAREKIN BONOEN LIKIDAZIOA EGITEKO EPEMUGA  

 Establezimenduak Mutrikuko  Udalari bonoen likidazioa aurkezteko 

azken eguna 2020ko abenduaren  11 izango da. 



ZIENEK HARTU DEZAKE PARTE KANPAINAN  

 Edozein pertsona fisiko edo juridikok parte hartu ahal izango du 

kanpaina honetan, baldin eta  bere  enpresa-jarduera  merkataritza, 

ostalaritza   edo   zerbitzuen sektorearen barruan kokatzen bada, 

kalean establezimendu   irekia   badu   ekonomia- jardueren gaineko 

zergan dagokion altarekin, eta honako ezaugarri hauek betetzen 

baditu: Saltokia Mutrikun izatea. Pertsona fisikoei   zuzendutako 

produktuak eta zerbitzuak saltzea.  

 

 Kanpainatik  kanpo  geratuko  dira,  azalera handiko saltokiak, 

gasolindegiak, beraz, horiek ezingo dute kanpainan parte hartu.  

 

 Jokoari lotutako ordainketak ezin izango dira bonoekin egin.( Loteria  , 

Kiniela….) 

 



KANPAINAN PARTE HARTZEKO PROZEDURA  

 Kanpainan parte hartzeko establezimenduak eskabide bat egin 

beharko du. Eskabidea egiteko inprimakia eta beharrezko 

dokumentazioaren informazioa www.mutriku.eus –en aurkitu daiteke.  

 

 Eskabideak, nahitaezko dokumentazioarekin batera  eta  dagokion  

eskabide-inprimakia osorik beteta aurkeztuko dira  Mutrikuko 

Udalaren erregistro elektronikoaren bidez aurkeztuko dira 

(www.mutriku.eus).  

 

 Eskabidea elektronikoki aurkezteko baliabiderik  edo  gaitasunik  ez  

badago, eskabideak Udaleko harrera bulegoan aurkeztu ahal izango 

dira, era presentzialean edo posta zertifikatu bidez bidaliko dira 

Mutrikuko Udala, Txurruka Plaza z.g. 20830. Mutriku helbidera. 

  

  Kanpainari buruzko informazio guztia www.mutriku.eus webgunean 

egongo da eskuragarri.   



ESTABLEZIMENTUAK PARTE HARTZEKO ESKABIDEA  

 Parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea 2020ko Abuztuaren 

24ean  da. 

 



ATXIKITAKO ENPRESEN BETEBEHARRAK  

 Atxikitako   enpresek   kanpainako informazio-materialak jasotzeko, 

kokatzeko eta, hala badagokio, zabaltzeko konpromisoa hartzen dute, 

eta establezimenduan ondo ikusteko moduan jarriko dituzte. 

Informazio-materiala honako hau izango da: 

 

 a)Kanpainako parte-hartzaile moduan identifikatzen dituen 

kartela. 

 b)Bonu bakoitzaren atzealdean bere enpresako zigilua edo 

izena jarriko du. 

 

 Aldi berean, atxikitako enpresetako arduradunek  konpromisoa  

hartzen dute  establezimenduan  erabilitako bonuak egiazkoak direla 

egiaztatzeko. 

 

 Kontsumitzaileak bonua erabili ondoren, establezimendua arduratuko 

da bonuak behar den bezala Mutrikuko  Udaletxean aurkezteaz,  



ESKERRIK ASKO  


