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BODEGAS VALDELANA 2020 
 

 
 
1.- Erakunde antolatzailea eta saria 
 
Patxi S.Coop-ek, aurrerantzean PATXI KOOP, helbidea Neimber poligonoa, Etxezarre 4, 48160 
Derio (Bizkaia) duenak, promozio bat egingo du, hiru sariren zozketaren bidez. Sari bakoitzak 
gau bat izango du Gaubean, eta gosaria eta Valdelana upategia bisitatuko ditu. 
 
 
2.- Zozketaren esparrua eta doakotasuna 
 
Zozketa hau Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duen 4/1991 Legeak, azaoaren 
8koak, aurreikusitakoaren arabera antolatu da eta doakoa izango da. Hortaz, saria irabazteko 
ez da kuotarik edo kopuru osagarririk ordaindu behar. 
 
3.- Zozketan parte hartzeko  
 
Valdelana kata sortaren erosle guztiek parte hartuko dute zozketan, 2020ko azaroaren 1etik 
2021eko urtarrilaren 5era arte. 
 
Zozketatik kanpo geratuko dira PATXI KOOP-eko langileak eta zozketarekin zerikusi zuzena 
duten pertsonak. 
 
 
4.- Zozketan irabazlearen aukeraketa 
 
Erosketa-faktura bakoitzak Valdelanaren pack cata bat badu, faktura-zenbaki bat esleituta 
dauka. 
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"El Niño" ren Ezohiko Zozketaren hamargarren irabazlearen azken hiru zenbakiekin bat 
datozen azken hiru zenbakiak dituen faktura sarituko da. Loterias y Apuestas del Estado 
egingo duena 2021eko urtarrilaren 6an. 
 
Era berean, hamargarren irabazle horren aurreko eta ondorengo zenbakiekin bat datozen 
azken hiru zenbakiak dituzten fakturak ere sarituko dira. 
 
Hiru digituetako bat ere fakturarekin bat ez badator, hurbilen dauden goiko hiru zenbakiak 
sarituko dira. 
 
 
Irabazleen izenak zozketaren deialdia egiteko erabili den blogeko sarreran argitaratuko dira 
eta, horrez gain, PATXI KOOP-ek emailez abisatuko die guztiei. 10 egunetan irabazleren batekin 
harremanetan jartzeko modurik lortuko ez balitz saria banatu gabe geratuko da. 
 
 
5.- Irudi-eskubideak lagatzea  
 
Zozketako irabazleak saria jasotzeko eskubidea izango badu, saridun den aldetik, bere 
izen-abizenak argitaratzeko baimena emango dio PATXI KOOPari, entitateak sustapena 
ezagutaraz dezan, egoki deritzen argitalpen edo baliabide telematikoetan. Baimena eman 
ezean, galdu egingo du saria jasotzeko eskubidea, eta zozketaren arabera dagokion ordezkoari 
emango zaio. 
 
6.- Oinarriak onartzea 
 
PATXI KOOP-ek eskubidea izango du, zozketa honen inguruan sortzen den edozein auzi edo 
eztabaida egoki deritzon legez bideratzeko, baita sustapena geroratu, aldatu edo bertan 
behera uzteko ere. Zozketan parte hartzeak berekin dakar oinarri hauek oso-osorik onartzea 
eta datuen babesari buruzko klausula. Oinarriok hemen kontsulta daitezke: 
www.patxikook.eus. 
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https://patxikoop.eus/aviso-legal-lege-oharra/

