
  

“BERMEOKO BONOA” KANPAINAREN LABURPENA 

 

1. BONOAREN EZAUGARRIAK: 

- Bono mota bakoitza erosteko prezioa honako hau da: 

 4 euro eta 6 euroko gastua egin daiteke. 

 10 euro eta 15 euroko gastua egin daiteke. 

 20 euro eta 30 euroko gastua egin daiteke. 
 

- 15 euro eta 30 euro gastatzeko bonoak komertzioetan, enpresa txikietan eta 
ostalaritzan erabili ahal izango dira. Baina 6 euro gastatzeko bonoak ostalaritzan 
baino ezin izango dira erabili. 

- Guztira 7.000 bono aterako dira, hau da, hilean 1.000 bono. 

- Erosketa bakoitzeko gehienez bono bi erabili ahal izango dira. 

- Ezin dira diruagatik aldatu eta bonoan gastatu ez den dirua ez da itzuliko, hau da, 
ez da bueltarik emango.. 

 

2. PARTE HARTZEKO BALDINTZAK: 

- Establezimendua Bermeon egotea. 

- 15 langile edo gutxiago edukitzea. 

- Establezimenduaren jarduera nagusia oinarrietan eta eranskinean adierazitako 
epigrafeetariko batekoa izatea. 

 

3. ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 

- Parte hartzeko eskaera orria beteta eta ondoren ageri diren agirietariko bat: 

  Aurreko hileko autonomoen kuotaren ordainagiriaren kopia (edo dagokion 
araubidekoa). 

 EJZren alten eta bajen ziurtagiriaren kopia 

 Jarduera uztearen ebazpena edo eskaera 
 
 

4. INFORMAZIO GARRANTZITSUA 

- IZENA EMATEKO EPEA: maiatzaren 25etik ekainaren 5era (biak barne) 

 ZELAN? Agiriak Behargintzako bulegoko behargintza@bermeo.eus 

helbidera bidali beharko dira.  
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- KANPAINA EGITEA: 

 Datak zehaztu barik daude 

 

- BONOAK ENTREGATZEKO EPEA: 

Hilabetea amaituta egingo da edo nahi den beste hilabete pilatuta. 

 NON? Behargintzako bulegoan. 

 ZER ENTREGATU BEHAR DA? Bonoak entregatzeko fitxa +bonoak 
+faktura sinplifikatuak + asebetetze inkesta (hau azken justifikazioan). 

 
- BONOAK ORDAINTZEA: 

Justifikazioak aurkeztu eta 10 eguneko gehienezko epean. 

 

5. ESTABLEZIMENDUEN BETEBEHARRAK: 

- Bono bakoitzeko faktura sinplifikatu bana egitea 6 euro, 15 euro eta 30 euroko 
baliokoak edo balio altuagokoak. Bonoak batu egiten badira, dagokion faktura 
sinplifikatua gutxienez batutako bonoen zenbatekoaren bestekoa izan beharko da. 

- Janto APPa instalatzea eta erabiltzea bono GUZTIAK egiaztatu eta ezeztatzeko, 

digitalak zein Kutxabank kutxazainetakoak. 

- Oinarri hauetan ezarritako epeak errespetatzea. 

- Erakusleihoan edo atean (edo ondo ikusi ahal den beste lekuren baten) 

kanpainaren identifikazio-materiala ipini. 

-Kontsumitzaileei kanpainaren ezaugarrien berri eman. 

- Antolatzaileei eskatzen duen informazio eta agiri guztiak ematea, kanpainaren 

baldintzak modu egokian ezartzen direla egiztatu ahal izateko. 

 

6. INFORMAZIO ZEHATZAGOA 
Bermeoko Udalaren webgunean. Bertan argitaratuko dira “Bermeoko bonoa”ren 
oinarri orokorrak eta kanpainarako behar den informazio osoa.  

 
 
 

BEHARGINTZA 

94 617 91 90 

Zubiaur tar Kepa kalea, 26-28 

Bermeoko Udal Azoka, 1. solairua  

behargintza@bermeo.eus 
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