AGURAIN BONO #konektagurain € 15

€ 20

Tokiko ekonomia sustatzeko, 2022ko azaroaren 21etik aurrera "AGURAIN BONO"
kanpaina berri bat jarriko da abian, udalerriko merkataritzan, ostalaritzan eta gainerako
zerbitzuetan kontsumoa eta salmentak sustatzeko. Kanpaina hori Aguraingo Udalaren
eta Lautada Bizirik ACICSAren arteko lankidetza-hitzarmenaren esparruan egiten da.
Jakin badakigu negozio horiek zeregin garrantzitsua dutela Aguraingo bizitza
sozioekonomikoan.

AGURAIN BONOaren funtzionamendua:


2022ko azaroaren 21etik aurrera, Aguraingo Udalak eta Lautada Bizirik ACICSAk
2000 bonu jarriko dituzte zirkulazioan, 15 euroko balioa dutenak. Horiekin 20
euroko erosketak egin ahal izango dira atxikitako establezimenduetan. Bonu
bakoitza erosketa bakar batean erabili beharko da eta ezingo dira lau bonu
baino gehiago pilatu erosketa bera ordaintzeko. Atxikitako establezimenduetan
erosteko bonoaren iraungitze-data: 2023ko urtarrilaren 31.



5 euroko deskontu horrek erakargarriago egingo ditu atxikitako lokaletan
egindako erosketak, eta Aguraingo Udalak diruz lagunduko du osorik, Lautada
Bizirik ACICSAk Udalarekin duen hitzarmenaren bidez. Deskontu hori
bateragarria da merkealdiarekin eta establezimenduak berak antolatzen dituen
beste promozio eta eskaintza batzuekin.



Aguraingo Udalaren harreran (Zapatari k., 15), azaroaren 21etik kanpaina
amaitu arte, udalerrian erroldatuta dauden adin nagusiko pertsonek erosi ahal
izango dituzte. Erroldatuta ez dauden adinekoek 2022ko abenduaren 21etik
aurrera eskuratu ahal izango dituzte. Pertsona batek gehienez ere 4 AGURAIN
BONO erosi ahal izango ditu erosketaren unean, kanpaina osoan zehar.
Horretarako, jatorrizko NAN/AIZ aurkeztu beharko da, aurrez aurre, edo
hirugarren pertsonen baimenak, NAN/AIZ zenbakia adierazita. Udalak NAN/AIZ
zenbakia gordeko du, pertsona batek 4 bonu baino gehiago erosi ezin izateko
egin beharreko egiaztapenak egiteko.

Nola eman dezake izena establezimendu batek AGURAIN BONOan?
Kanpaina honetan soilik parte hartu ahal izango dute enpresaburu autonomoek,
mikroenpresek eta enpresa txikiek (50 langile baino gutxiago eta urtean 10 milioi euro

baino gutxiagoko fakturazioa dutenek), baldin eta gutxienez publikoarentzako salmentapuntu bat badute Agurainen, Lautada Bizirik ACICSAko kide izan ala ez.
Parte hartzeko, atxikitzeko eskabidea bete eta Lautada Bizirik ACICSAn (Langarika
Senda Pl., 4 Of. Kuadrilla) edo Aguraingo Udaletxean (Zapatari k, 15) entregatu behar
da, dinamizatzailalava@gmail.com helbide elektronikoaren bidez, edo WhatsApp
bidez (679 74 92 72). Parte-hartzea doakoa da.
Establezimenduak kartel bat jasoko du, 2022ko azaroaren 21etik aurrera erakusleihoan
edo leku ikusgarri batean jartzeko konpromisoa hartzen duena.
Establezimendu bateko langileek ezin izango dute bonorik erosi bezeroen artean
eskaintzeko. Bonu bakoitzarekin egindako erosketek 20 euroko edo gehiagoko
zenbatekoa izan beharko dute, eta, beraz, ezin izango da 20 euroko (bonua) zati bat edo
guztia eskudirutan itzuli.
Parte hartzen duten establezimenduen zerrenda osoa www.agurain.com webgunean
kontsultatu ahal izango da.

Nola kobratuko dituzte establezimenduek AGURAIN BONUak?
AGURAIN BONO jasotakoak kobratzeko, saltokiek Lautada Bizirik ACICSAn (Senda
Langarika Pl., 4 Bu. Kuadrilla) aurkeztuko dituzte jendeak aurkeztutako bonuak,
grapatutako erosketa-tiketaren edo faktura justifikatzailearen kopiarekin batera.
Erosketa bakoitzaren zenbatekoa, guztira, 20 euro edo gehiagokoa izango da bonu
bakoitzeko.
Inolaz ere ez dira onartuko egindako erosketaren tiketa edo faktura aurkezten ez duten
bonuak.
Bonu horiek astelehenetan entregatu ahal izango dira Lautada Bizirik ACICSAn,
08:00etatik 15:00etara, 2023ko otsailaren 6ra arte kobratzeko.
Bonoak erosten dituzten pertsonek eta atxikitako establezimenduek parte hartzeko
baldintza eta arau horiek betetzeko konpromisoa hartzen dute.
Informazio gehiago nahi izanez gero:
David Álvarez
Merkataritzako teknikaria – Arabako Lautada
Tel.: 679 74 92 72 (astelehenetik ostiralera 8etatik 15etara)
dinamizadoralava@gmail.com

