
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“10+MERKATARITZA  BONUA” 2017-2018 KANPAINAREKIN BAT EGITEKO 
ESKAERA 

 

DENDAREN DATUAK  

Dendaren sozietate-izena: ____________________________________________ 

Izen komertziala:  

Jarduera-sektorea (adibidez, janaria, arropak...):___________________________________ 

Langile kopurua (langile autonomoak barne): ____ 

IFZ/IFK: _____________ 

Dendaren helbidea:_____________________________________________________ 

PK: _________ Herria:_____________________ 

Harremanetarako pertsona:__________________________________________________ 

Kargua: _____________________________ E-maila:___________________________ 

Telefonoa (web orrian argitaratuko da): _______________ 

Faxa: ______________________ 

Web orria:_________________________________________________ 

Kontu-zenbakia, jasotako bonuak ordaintzeko: 

 (IBAN: 24  digitu):__________________________________________ 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGEZKO ORDEZKARIAREN DATUAK 

Enpresaren ordezkariaren izen-abizenak: 

_________________________________________________________________________ 

NAN zk.: _________________________ 

 

 

Nik _____________________________ jaunak/andreak (NAN:______________) goian 

aipatutako enpresa edo dendaren ordezkari naizela, “10+Merkataritza Bonua” kanpainari 

atxikitzea eskatu nahi nuke. Horretarako, honakoak adierazten ditut, ni erantzule izanda, eta 

honako konpromiso hauek onartzen ditut:  

 Enpresaren jarduera nagusia Jarduera Ekonomikoen Zergako epigrafe_______ dago, 

beraz, 64, 65 eta 66 taldeetako epigrafeen barruan biltzen da (66. taldekoetatik, kanpo 

geratzen dira kalez kaleko salmenta, aldizkakoa, merkatu txikietakoa, eta posta nahiz 

Internet bidezkoa), eta Euskal Autonomia Erkidegoan ditu dendak.  

 Enpresak ________langile dauzka, beraz, ez ditu 250 langile baino gehiago, langile 

autonomoak nahiz inoren kontura lan egiten dutenak kontatuta.  Urteko negozio-

bolumena ez da 50 milioi eurotik gorakoa, edota urteko balantze orokorra ez da 43 milioi 

eurokoa. 

 Zergen arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean ditu 

enpresak bai eta, hala dagokionean, diru-laguntzak itzultzeko betebeharra ere. 

 Badakit kanpaina honetan parte hartzeak konpromiso hauek dakartzala, eta adierazten 

dut gure enpresak bete egingo dituela: 

1. Kanpaina honek epe itxia dauka “10+Merkataritza Bonua” erabiltzeko, hain justu, 

2017ko abenduaren 12tik 2018ko urtarrilaren 5a arte. 

2. Ezingo da bonuarekin ezer erosi azken egun hori pasa eta gero. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bezeroen eskura izango ditu dendak bonuak.  Bonuak Eusko Ganberek, Merkataritzako 

Bulego Teknikoal lagunduta, banatuko dituzte dituzte, dendek eskatu ahala, eta bonuak 

ahitu arte. 

4. Dendek ezin dituzte bonuak gorde ez eta inongo bezerorentzat erreserbatu ere.  

5. Eta begiratu beharko dute bonuan agertzen diren izen-abizenak eta NAN zenbakia, 

kontsumitzailearenak, bat datozela erosketa egiterakoan erakutsiko duen NAN 

agiriarekin. Kontsumitzaileak ezinbestean adinez nagusia izan behar du eta  bizilekua 

Euskal herrian izango du. 

6. Dendek beren lurraldean hurbilen duten Merkataritza Bulego Teknikora bidali behar 

dituzte salmenta-tiketa bakoitzaren kopiak, bai eta salmenta horretan aplikatu den 

“10+Merkataritza Bonua” originala ere. 

7. Fakturan edo salmenta-tiketan argi eta garbi agertu behar da bonuarekin egindako 

salerosketa zer egunetan egin den.  

8. Bonuak astero entregatu daitezke kobratzeko, 2017ko abenduaren 12tik hasi eta 2018ko 

otsailaren 14a bitartean.  

9. Ordaindu, abenduaren 18tik aurrera ordainduko dira eta 2018ko martxoaren 16a baino 

lehen.  

10. Kontsumitzaileei ondo azaldu behar zaie kanpaina zertan den.   

11. Erakusleihoan (edo, halakorik ez badauka, erakusmahaian begi-bistako lekuren batean) 

erakutsi behar da kanpainaren kartela, eta gainerako material guztia ere (liburuxka 

argigarria) erraz ikusteko lekuren batean.   

12. Dendek gehienez ere bi bonu onar ditzakete erosle bakoitzeko eta salmenta-tiketa 

bakoitzeko.  Bonuaren zenbatekoa osorik agortu behar da erosketa bakoitzean.  

13. Eskatzen zaien informazio eta agiri guzti-guztiak eman beharko dizkiete dendek bai 

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailari, bai Eusko Ganbera eta 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eta Entitate Laguntzaileei, kanpaina behar bezala aplikatzen ari dela egiaztatzeko 

moduan.  

14.  Dokumentu hau zinatzen duenak, “10+Merkataritza Bonua” kanpainarekin bat egiteko 

eman dituen datuak bai Eusko Ganberei, bai Entitate Laguntzaileei ematea onartzen du, 

10+ Merkataritza Bonua programa aurrera gauzatu ahal izateko. 

15. Dendek emandako datuak ez baldin badira benetakoak, Eusko Jaurlaritzako Turismo, 

Merkataritza eta Kontsumo Sailak egoki ikusten duena egiteko eskubidea izango du, 

baita dendari kanpainatik baja emateko ere.  

Eskaera honetan agertzen diren datuen erabilera eta zesioa  “10+Merkataritza Bonua” 

kanpainarako murrizten da, debekaturik geratuz honekin loturik ez dagoen beste 

erabilpenentzako. 

 

Lekua:                                            Eguna: 

 

 

(Ordezkariaren sinadura eta enpresa/dendaren zigilua) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERANSKINA  

 
10+ MERKATARITZA BONUA KANPAINAN SARTZEN DIREN JARDUERA 
EKONOMIKOAK 
 

64 Elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza, denda 
egonkorretan 

641 Fruituen, barazkien, ortuarien eta tuberkuluen txikizkako merkataritza 
642 Honakoen txikizkako merkataritza: haragia eta hondakinak, haragi-gai eta 

haragiki landuak, arrautzak, hegaztiak, abeletxeko untxiak, ehizakiak, eta 
horien ekoizkin eratorriak 

643 Arrainen eta arrantzako eta akuikulturako bestelako ekoizkinen eta 
barraskiloen txikizkako merkataritza 

644 Ogi, gozoki, konfite eta antzekoen, eta esne eta esnekien txikizkako 
merkataritza 

645 Mota guztietako ardoen eta edarien txikizkako merkataritza 
646 Tabako-laboreen eta erretzaileentzako gauzen txikizkako merkataritza 
647   Elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza 

65  Establezimendu iraunkorretan eginiko produktu industrial elikadurakoez 
bestekoen txikizkako merkataritza 

651 Ehungintza-gaien, jantzigintza-gaien, zapaten, larruen eta larrugintzagaien 
txikizkako merkataritza 

652 Drogeriako eta garbiketako gaien txikizkako merkataritza; mota guztietako 
lurrinena eta kosmetikoena; eta, oro har, kimikako ekoizkinena; belar-
dendetako belarren eta landareen txikizkako merkataritza 

653 Etxeko ekipamenduen eta eraikuntzarako gaien txikizkako merkataritza 
654 Lurreko ibilgailuen, aireontzien nahiz itsasontzien eta makineriaren txikizkako 

merkataritza. Osagarriak eta ordezko piezak 
655 Erregai, karburante eta lubrikatzaileen txikizkako merkataritza 
656 Altzarien, jantzien, etxean erabiltzeko jantzi eta tresna arrunten eta antzeko 

ondasun erabilien txikizkako merkataritza 
657 Musika-tresnen eta haien osagarrien txikizkako merkataritza 
659 Bestelako txikizkako merkataritza 

66 Merkataritza mistoa edo integratua; merkataritzako establezimendu 
iraunkorretik kanpoko txikizkako merkataritza (ibiltaria, azoka txikiak eta 
aldi baterako edo aldizkako azokak); gordailuko erakusmahaiak dituen 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merkataritza eta aparatu automatikoen bitartezko merkataritza; hainbat 
produktu postaz eta katalogoz txikizka saltzea 

661 Saltoki handietako merkataritza mistoa edo integratua 
662 Txikizkako merkataritza mistoa edo integratua 

 

 

KANPAINATIK KANPO DAUDE 

663 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpoko txikizkako merkataritza 
(ibiltaria, azoka txikiak eta aldi baterako edo aldizkako azokak) 
6631 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, elikagaien 

txikizkako merkataritza, edariak eta izozkiak barne 
6632 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, ehun-gaien eta 

konfekzio-gaien txikizkako merkataritza 
6633 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, oinetako, larru eta 

larru-azalen txikizkako merkataritza 
6634 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo, drogeria, kosmetiko 

eta produktu kimikoen txikizkako merkataritza 
6639 Bestelako gaien txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu 

iraunkorretik kanpo 
664 Gordailuko erakusmahaietan edota aparatu automatikoen bitartezko 

merkataritza 
6641 Gordailuko erakusmahaietan edozein motatako gauzak saltzea 
6649 Hainbat gauzaren txikizkako merkataritza, gailu automatikoren bidez, 

elikagaiak, edariak eta tabakoa izan ezik 
665 Hainbat produktu postaz eta katalogoz txikizka saltzea 

 
  


