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1. SUSTATZAILEA 
“ESERGUI SA” sozietatea (IFK: A20072070; egoitza soziala: Zuatzu Enpresa Parkea, 

Ulia eraikina, 1. solairua 14. zenbakia, 20018 DONOSTIA, Gipuzkoa), “Club AVIA” 

markaren jabea. 

 

Sustapen honetako oinarrietan (“Oinarriak” eta “Sustapena”) aurreikusitakoaren 

ondorioetarako, “Club AVIA” izendapena erabiliko da “ESERGUI, S.A” sozietateari 

lotutako guztirako. 

 

2. IZENA 
Hauxe da Sustapenaren izena: 
 
GABONETAKO 465 SASKI ZOZKATZEN DITUGU 
Oparirik desiratuena 
 
 

3. SUSTAPENAREN IRAUNALDIA 
Hasiera: 2018ko azaroaren 5an, 09:00etan. Amaiera: 2018ko abenduaren 16an, 

23:59an. 

 

Club AVIAk Sustapenaren iraunaldia aldarazteko eskubidea gordetzen du, horretarako 

arrazoi egokirik badago. Hala gertatuz gero, aldaketa horren berri emango du 

www.clubavia.es webgunearen bidez. 

 

4. SUSTAPENAREN MEKANIKA ETA SARIAK ESLEITZEA 
 

4.1. Parte-hartzea 

 

Sustapen honetan parte hartzeko aukera dute bizilekua Espainian duten adin nagusiko 

pertsona fisikoek, baldin eta, Club AVIA txartelaren titularrak izanik (doako leialtze-

txartela da eta Club AVIAri atxikitako edozein AVIA zerbitzugunetan eskura daiteke), 

sustapen-txartel bat (tiket-txartela) badute, ondoren adieraziko diren baldintzetan. Era 

berean, parte hartzeko aukera dute bizilekua Espainian duten adin nagusiko pertsona 

fisikoek, baldin eta VISA AVIA txartelaren titularrak badira eta sustapen-txartel bat (tiket-

txartela) badute, ondoren adieraziko diren baldintzetan. 

 

http://www.clubavia.es/


 

 

 

 

Sustapen honetan parte hartzen duen AVIA zerbitzugune batean Club AVIAko txartela 

pasatzen denean, tiketa automatikoki ateratzen da inprimatuta. Tiket horrek tiket-txartel 

baten eginkizuna betetzen du: bezeroak AVIA dendetan erregaietan edo erosketetan 

gastatzen dituen 25 €-ko zenbateko bakoitzeko, parte hartzeko zenbaki bat eskuratzen 

du. Hau da, 24 €-ko erregaia erosiz gero, tiketak ez du zenbakirik emango, 

sustapenaren* berri ematen duen testua baizik; 49 € gastatuz gero, berriz, tiketak parte 

hartzeko zenbaki bat emango du; 50 € gastatuz gero, 2 zenbaki; 75 € gastatuz gero, 3 

zenbaki; eta abar. 

 

a) Sustapen honetan zehar, tiket-txartelean honako testu hau agertuko da: 
A TESTUA: 
PROMO Club AVIA. Sorteamos 465 cestas de Navidad. El regalo más 

deseado. Suerte. www.clubavia.es Tus Nº3333000000044444->00000099999 

 

b) *Sustapenaren berri ematen duen testua:  25 eurotik beherako erregaia erosten 
dutenentzat. 
 B TESTUA: 

INFO Club AVIA: sorteamos 465 cestas de Navidad. Consigue un boleto por 

cada 25 euros de compra o repostaje. wwwclubavia.es 

 

 
OHAR GARRANTZITSUA: 
 

Club AVIAk ez du emango tiket-txartel zenbakidunik, erregaietan edo erosketetan 25 €-

tik beherako gastua egiten bada. 

 

Club AVIA txartela pasatzean tiket-txartelik inprimatzen ez bada, Club AVIAren 

ordenagailu zentralaren eta erregaia hartu edo erosketa egin den AVIA 

zerbitzugunearen arteko konexio-arazoak egon direlako, Club AVIAko txartelaren 

titularrak Eurovaleak eskuratuko ditu, AVIA zerbitzugunearen eta Club AVIAren 

zerbitzari zentralaren arteko komunikazioa berrezartzen denean. Club AVIAk eta AVIA  

http://www.clubavia.es/


 

zerbitzuguneek ez dute erantzukizunik izango baldin eta aurretiaz aipatu diren arrazoiak  

direla eta, tiket-txartela ematerik ez badute. Gainera, sistema informatikoak eragindako 

arazoengatik barkamena eskatzen dute Oinarri hauen bidez. Club AVIAk eta AVIA 

zerbitzuguneek euren esku dagoen guztia egingo dute konexioak berrezarri eta 

operatiba berriz ere egoki ibil dadin.  

 

4.2. Doakotasuna 

 

Sustapen honetan parte hartzea doan da, eta, beraz, ez da kuota edo zenbateko 

osagarririk ordaindu behar saria (“Saria”) eskuratzeko. 

 

4.3. Sustapenaren operatiba 

 

Zozketa (“Zozketa”) notario aurrean egingo da, 2018ko abenduaren 19an. Zozketan 

egokitu den zenbakiarekin oso-osorik eta ordena berean bat datorren tiket-txartelaren 

titularra izango da sariduna (“Sariduna”). Zozketan bi ordezko ere izendatuko dira. 

Saridunak Saria onartzen ez badu, oinarri hauetan zehaztutakoa betetzen ez badu 

edota, oinarrietan aurreikusitakoa aintzat hartuta, bera lokalizatzerik ez badago, Saria 

lehen ordezkoari esleituko zaio, eta ondoren bigarrenari, izendapen-ordenaren arabera. 

Saridunak nahiz ordezkoek, batek ere ez baditu baldintzak betetzen, Saria jabegabe 

geldituko da. 

 

Club AVIAk zenbaki saritua ezetsi ahal izango du, baliogabekotzat jota:  

• Baldin eta Club AVIAk Saridunarekin harremanetan jartzerik ez badauka, 

saritutako zenbakiarekin bat datorren tiket-txartelaren titularrak, Club AVIAko 

bazkideak, klubean sartzeko inprimakia egoki bete ez duelako. 

• Baldin eta tiket-txartel sarituaren jabe den bazkideak AVIA Zerbitzuguneren batean 

zerbait ordaindu gabe badu, hau da, zorrik badu.  

• Baldin eta Sariduna AVIA zerbitzugune-sareko, edo ESTACIONES DE SERVICIO 

DE GUIPUZCOA SAko langilea, haren senide zuzena edo lehen mailako senidea 

bada, baita Sustapenaren, edo Zozketaren, garapenean parte hartu duen 

pertsonaren bat bada ere. 

• Eragiketa egiten den egunean bazkide berriaren datuak ez badaude Club AVIAren 

base-datuan. 



 

• Baldin eta Sustapen honetako partaidetzan iruzurra egon dela antzematen bada. 

 

 

Club AVIA edo, hala badagokio, AVIA zerbitzugunea, Saridunarekin harremanetan 

jarriko da Zozketa egiten den egunean bertan. Horretarako, datu-basean agertzen den 

telefono mugikorrera edo finkora deituko du, saridunak Club AVIAn alta egitean eman 

zuen informazioa aintzat hartuta. Saridunak Club AVIAren telefono-deia jasotzen duen 

unean bertan erantzun beharko du Saria onartzen duen ala uko egiten dion.  

 

Saridunarekin harremanetan jartzeko aukerarik ez badago, dela pertsona horrek 

emandako datuak okerrak direlako, dela Saria esleitu eta bost egutegi-egunetan bera 

lokalizatzea ezinezkoa delako, Club AVIAk ez du inolako erantzukizunik izango Saridun 

horren aurrean.  

 

Saridunak Saria onartzen duela baieztatu ondoren, Club AVIAk tiket-txartel saritua eman 

duen AVIA zerbitzugunean emango dio saria, zozketa egin den egunetik 5 egutegi-

egunen baitan. Saria eskuratzeko, Saridunak zenbaki saritua duen tiket-txartela, Club 

AVIAko txartela eta NANa aurkeztu beharko ditu. 

 

Saria pertsonala eta besterezina da, eta ezin da trukatu, aldatu, konpentsatu edo 

hirugarrenei eman. Sariari uko eginez gero, ez da beste inolako konpentsaziorik egongo.  

 

Saridunen zerrenda www.clubavia.es webgunean plazaratuko da. 
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5. SARIAREN BALIOA 
 
Saria: Gabonetako 3 saski zerbitzugune bakoitzeko (edukia behean azalduta 

dago, akats tipografikoak salbu) 

Saria jasotzeko tokia: Eragiketa saritua egin den AVIA zerbitzugunean.  

Zerbitzugune guztiek emango dute saritutako zenbakien berri.  

Club AVIAk gairen bat alda dezake hornitzaileak stockean izan ezean. 
 

 
1. SORTA: GABONETAKO SASKI HANDIA 

 



 

 
 
 
2. SORTA: GABONETAKO SASKI ERTAINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
3. SORTA: GABONETAKO SASKI TXIKIA 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
6. SUSTAPENAREKIN BAT EGIN DUTEN AVIA ZERBITZUGUNEAK 

Sustapen honetan parte hartzen dute Club AVIAren leiatze-programari atxikitako AVIA 

zerbitzuguneek, baldin eta operatiba funtzionamenduan badute eta sustapenaren 

aurretik Club AVIAk zehaztutako gutxieneko eragiketa kopurua egin badute. 

Sustapenetik kanpo geldituko dira arreta emateko pertsonalik ez duten AVIA 

zerbitzuguneak. 

Sustapenari atxikitako AVIA zerbitzugune batek (6. puntuaren arabera) sustapenean 

parte hartzen ez badu, AVIA zerbitzuguneko kudeatzaileak eman beharko dio arreta 

erabiltzaileari. 

 

7. DESKALIFIKAZIOA 

Sustapen honetan anomaliaren bat, iruzurren bat edota funtzionamendu arrunta 

aldarazten duen beste edozein teknika antzemanez gero, halakoren bat egin duen 

pertsona edo pertsonak berehala deskalifikatzeko eskubidea gordetzen du Club AVIAk. 

 

Ildo beretik, Oinarri hauetan aurreikusitako baldintzak betetzen ez dituzten partaide 

guztiak ere deskalifikatu egingo dira. 

 

 
8. OINARRIEN GORDAILUA ETA ONARPENA 
Oinarri hauek www.clubavia.es webgunean egongo dira eskuragarri.  

 

Sustapen honetan parte hartzeak esan nahi du Oinarriak oso-osorik, inolako baldintzarik 

gabe, onartzen direla. 

 

9. ALDAKETA ETA/EDO ERANSKINAK 

http://www.clubavia.es/eu


 

CLUB AVIAk Oinarri hauek aldatzeko eskubidea gordetzen du, baldin eta justifikatuta 

badaude eta www.clubavia.es webgunearen bidez behar bezala jakinarazten badie 

Sustapen honetako partaideei.  

 

10. DATU PERTSONALAK BABESTEARI BURUZKO KLAUSULA 
Jakin ezazu Sustapen honetan parte hartzeagatik CLUB AVIAk eskuratuko dituen datu 

pertsonalak eskuz eta/edo modu automatizatuan erabiliko dituela CLUB AVIAk, jarraian 

azaltzen diren xedeetarako. 

Datuak jasotzen ditugunean berariaz aurkakoa adierazi ezean, nahitaez ematekoak 

izango dira eskatuko ditugun datu pertsonal guztiak. Datuak ematen ez badira ezingo da 

Sustapenean parte hartu. Klausula honetan adierazitako helburuetarako soilik jasoko 

dira datu pertsonalak. 

Zuk baieztatu eta bermatu egin duzu emandako datuak egiazkoak eta zehatzak direla, 

bat datozela zure egungo egoerarekin eta zeuri buruzkoak direla soilik, hau da, ez 

daukazula hirugarrenen datu pertsonal edo identifikagarririk erabiltzeko asmorik.  

 
A. Helburuak eta legitimazio-oinarriak 

Zure datu pertsonalak tratatzeko helburuak eta tratamendua legitimatzen duten oinarriak 

azalduko ditugu jarraian: 

Bidezko interesa 

Sustapenean izango duzun parte-hartzea kudeatzea; hortaz, jakinarazpenak jaso 

ditzakezu (baita posta elektronikoz, faxez, SMS bidez edo bestelako baliabide 

elektronikoren bat erabiliz ere) Sustapenaren irabazlearen berri izan dezazun eta, 

saritua zu bazara, saria jasotzeko modua azal diezazugun. 

Legezko betebeharra 

Lehiaketaren kontura aplikagarriak izan litezkeen zerga-arloko edo bestelako 

betebeharrak betetzea. 

B. Datuen hartzaileak 

http://www.clubavia.es/


 

Zozketaren irabazle bazara, Club AVIAk zure datu pertsonalak eman diezazkioke Club 

AVIA®-ko bazkide izateko eskaera izapidetu duzun zerbitzuguneari, sariak modu 

egokian ematea kudeatzeko. 

Esteka honetan ikusgai duzu AVIA Taldearen ikurra duten gasolina-zerbitzuguneen 

zerrenda osoa, bakoitzaren izenarekin eta egoitza sozialarekin: 

http://www.aviaenergias.es/eu/partikularrak/avia-zerbitzuguneak 

Era berean, jakinarazten dizugu litekeena dela, Sustapeneko zure izen-ematea aurrera 

eramateko, Club AVIAk hirugarrenen esku utzi behar izatea zure datu pertsonaletako 

batzuk, betiere zerbitzu-ematearen esparruan.  

C. Zure datu pertsonalak gordetzea 

Zure datu pertsonalak Sustapenak iraun bitartean gordeko dira. Sustapena 

amaitutakoan, datu pertsonalok ezabatuko egingo ditugu, aldeen arteko betebehar 

guztiak kudeatu eta burutzeko ekintza guztiak gauzatu ondoren. Aldi horretan, 

beharrezko administrazio-izapide guztiak bideratuko dira. 

Aurrekoa gorabehera, zure datuak egoki blokeatuta gordeko dira, Termino eta Baldintza 

hauen exekuzioan erantzukizunak sor daitezkeen bitartean, eta Club AVIAk dituen beste 

legezko betebehar batzuk betetzeko. Kasu horietan, Club AVIAk ziurtatzen du datuok ez 

dituela tratatuko, baldin eta beharrezkoa ez bada erreklamazioak formulatu, gauzatu edo 

defenditzeko, edota administrazio publikoek, epaileek eta auzitegiek datuok emateko 

eskatzen ez badiote, legezko eskubideen edo betebeharren preskripzio-epean. 

D. Interesdunaren eskubideak 

Egintza honetan aurreikusitako kasuetan emandako baimenak edozein unetan 

baliogabetu ditzakezu, eskatze hutsarekin. Jakizu, indarrean den legediaren arabera 

eskubidea duzula datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko, bai 

eta ezabatzeko, tratamendua mugatzeko eta datuak eramateko ere, betiere zure 

identitatea egiaztatzen baduzu (NANaren edo dokumentu baliokide baten kopiaren 

bidez). Horretarako, bi bide dituzu: mezu elektroniko bat bidaltzea Esergui SAren 

RGPD@aviaenergias.es helbidera edo, bestela, helbide honetara idaztea: Zuatzu 

Enpresa Parkea, Ulia eraikina, 1. solairua, 14 zk., 20018 – Donostia (Gipuzkoa). 

E. Erreklamazioak 

http://www.aviaenergias.es/particulares/estaciones-de-servicio-avia


 

Club AVIAk lehen aipatutako eskubideren bat ez duela bete uste baduzu, eskubidea 

duzu Datuak Babesteko Espainiako Bulegoaren aurrean erreklamazioa aurkezteko. 

 

 
 

 

12. SARIAREN FISKALITATEA 
Sortutako zerga guztiak Saridunaren kontura geldituko dira, eta beraren kargu geldituko 

da, halaber, ezarri beharreko araudiak zehazten duen edozein zerga-atxikipen.  

 

 


