
2020KO PROMOZIOA 
 

3 SARIREN ZOZKETA (4.500,00 EUROKO BALIO DUTEN HIRU BEROGAILU-SISTEMA) 
 
 
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION, SAUk (aurrerantzean NORTEGAS), A95292223 IFZ 
zenbakidunak, egoitza soziala Bilboko Concha Jeneralaren kaleko 20. zenbakian duenak 
(PK: 48010), Bizkaiko Merkataritza Erregistroan izena emanda dagoenak (4368. liburukia, 
0. liburua, 168. folioa, BI-38453 orria), GAS RENOVE izeneko ekimena martxan jartzea 
erabaki du. https://www.nortegas.es/gas-renove/ webgunearen bitartez (aurrerantzean 
“WEBGUNEA”) parte hartzea ahalbidetzen duten hiru zozketa antolatzean datza ekimen 
hori. Zozketa bat egingo litzateke lau hilabeteko bakoitzean eta zozketa horietako 
bakoitzean 4.500,00 euroko berogailu-sistema bat zozketatuko litzateke (aurrerantzean 
PROMOZIOA). WEBGUNEAn parte-hartzaile modura erregistratzen diren pertsonak 
bakarrik sartuko lirateke zozketan, oinarri hauek errespetatuz. 
 
Oinarri hauek PROMOZIOA indarrean dagoen tarte osoan kontsultatu ahalko dira 
WEBGUNEAn, aurrerago adierazita dagoen bezalaxe. 
 
 
1. PROMOZIOAren xedea 
 
NORTEGASen ekimena da GAS RENOVE eta markaren balioak, produktuak eta zerbitzuak 
sustatzea du xede. Promozio hau WEBGUNEAn horretarako eskegitako inprimakian 
eskatzen diren datuak betetzean datza funtsean, horrek ematen baitu aipatutako 
berogailu-sistemen zozketan parte hartzeko eskubidea. 
Promozioa eta beraz, zozketa, eraikinean gas naturala izanda haiek ere gas naturalera 
konektatzeko interesa duten eta instalazio berriak egin behar dituzten erabiltzaileei 
zuzenduta dago bakarrik, hau da, ezingo zaie aplikatu erabiltzen ez duten arren gas 
naturalaren instalazioa duten etxebizitzei. 
 
 
2. Aplikazio-eremua 
 
NORTEGASek diharduen eremu geografikoan baino ezin da aplikatu PROMOZIOA, hau da, 
Asturiasen, Kantabrian eta Euskal Autonomia Erkidegoan. 
 
Parte hartzeko epea 2020ko urtarrilaren 1ean hasi zen eta 2020ko abenduaren 31n 
bukatuko da. Adin nagusikoak diren pertsona fisiko guztiek parte hartu ahalko dute, 
WEBGUNEAn sartzen badira eta promozioan adierazitako hiru berogailu-sistemen 
zozketan parte hartzeko erregistratzen badira, beti ere oinarri hauetan adierazitako 
baldintza gehigarriak betetzen badituzte, oinarrietan ageri diren salbuespenei kalterik 



egin gabe. Aurrerantzean, PARTE-HARTZAILEA edo PARTE-HARTZAILEAK izango dira 
pertsona horiek.  
 
 
3. PROMOZIOAren publizitatea 
 
NORTEGASek PROMOZIOAren berri emateko eta hura sustatzeko eskubidea du, banaka 
zein taldean, ondorengo baliabide eta euskarrien bitartez, edo jarraian ageri diren beste 
bideetako edozein erabiliz, egoki baderitzo: 
 

● www.nortegas.es/... 
● NORTEGASek egokitzat jotzen dituen sare sozialak 
● NORTEGASek egokitzat jotzen dituen egunkari eta aldizkariak 
● Euskarri grafikoen eta/edo ikus-entzunezko euskarrien bitartez egindako 
publizitatea 
● Ostean PARTE-HARTZAILEei egin beharreko jakinarazpenak aurrerago ezarritako 
moduan egingo dira. 

 
 
4. Zenbat irauten du PROMOZIOAk? 
 
Promozioa 2020an zehar egongo da indarrean. 
PROMOZIOAren antolatzaileak parte hartzeko egutegi hori aldatzeko eskubidea du. Hala 
eginez gero, egokitzat jotzen diren komunikazio-bideen bitartez emango da aldaketaren 
berri. 
 
 
5. Nola parte har daiteke PROMOZIOAren zozketetan? 
 
PROMOZIOAren zozketa bakoitzean parte hartzeko, honako webgune honetan sartu eta 
izena eman beharra dago, zozketa bakoitzerako ezarritako epearen barruan: 
https://www.nortegas.es/gas-renove/. 
 
NORTEGASek ezarritako baldintzari jarraituz, PARTE-HARTZAILEAk emandako datuak 
benetakoak izan beharko dira PROMOZIOAren zozketetan parte hartu ahal izateko. 
Honako hauek lirateke datu horiek: 
 
- PARTE-HARTZAILEAren izen-abizenak 
- PARTE-HARTZAILEAren helbide elektronikoa 
- PARTE-HARTZAILEAren posta kodea 
- PARTE-HARTZAILEAren telefono-zenbakia 



 
 
6. Zozketak 
 
PROMOZIOA hiru zozketak osatzen dute eta haietan izena ematen duten PARTE-
HARTZAILEek parte hartu ahalko dute. PROMOZIOAren ezaugarriak direla eta, PARTE-
HARTZAILE bakoitzak egingo diren hiru zozketen artetik bakarra aukeratu beharko du, 
bertan parte hartzeko. 
 
Bilboko Notarioen Elkargoko notario baten aurrean egingo dira zozketak, honako data 
hauetan: 
 
1. zozketa: 2020ko maiatzaren 4tik 2020ko maiatzaren 8ra bitartean 
2. zozketa: 2020ko irailaren 1etik 2020ko irailaren 4ra bitartean 
3. zozketa: 2021eko urtarrilaren 4tik 2021eko urtarrilaren 15era bitartean 
 
Zozketa bakoitza egiteko, ausazko zenbakiak kalkulatzeko programa informatiko bat 
erabiliko da. Programa jarrita duen ordenagailuan zozketa horretan parte hartuko duten 
PARTE-HARTZAILEen datu-basea ere egongo da sartuta. 
 
Ausazko 3 zenbaki aterako dira PARTE-HARTZAILE guztien zenbakien artetik. Ateratako 
lehenengo zenbakia izango da irabazlea eta gainerako bi zenbakiak ordezkoak izango 
dira. 
 
Zozketa bakoitzeko PARTE-HARTZAILE guztiek honako sari hau lortzeko eskubidea izango 
dute: 4.500,00 euroko balioa duen berogailu-sistema bat.  
 
 
7. Zozketen emaitza, haien berri ematea eta sari-banaketa 
 
Zozketa bakoitzaren emaitza NORTEGASen WEBGUNEAn argitaratuko da: 
https://www.nortegas.es/gas-renove/ 
 
Era berean, zozketa bakoitzean irabazle izandako pertsonei horren berri emango zaie 
telefono bidez edo parte hartzeko inprimakian adierazitako helbide elektronikora mezu 
bat bidalita, zozketa egin eta astebeteko (1) epean. 
 
Saria jaso ahal izateko, bezeroak NORTEGASi haren NANaren kopia edo legez balioduna den 
nortasun-agiri baten kopia helarazi beharko dio 10 eguneko epean, irabazlea dela jakinarazten 
zaionetik zenbatzen hasita. Posta elektroniko bidez bidali ahalko du,  
Asesoria.a.Expansion@nortegas.es   helbidera. Bestela, aurrez aurre aurkeztu ahalko du 
eta baita posta arrunt bidez ere, NORTEGASek Bilboko Concha Jenerala kalearen 20. 
zenbakian dituen bulegoetan (Hedapen Saila). 



 
Sari hori jaso ahal izateko, irabazleek honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 
 
(i) Gasaren horniduran altan ematea, irabazlea dela jakinarazten zaion momentutik 6 

hilabete igaro baino lehen. 
(ii) Berogailuaren faktura aurkeztea 
(iii) NORTEGASi haren izen-abizenak argitaratzeko baimena ematea, saritu modura, 

PROMOZIOAren sustapenerako egokitzat jotzen diren argitalpenetan, baliabideetan 
edo kanaletan. 

 
Irabazleari horren berri ematen zaionetik 10 laneguneko epea igarotzen bada eta 
oraindik ezin izan bada sarituetako bat aurkitu, epe horretan NANaren kopia jaso ez 
bada, sarituak saria onartzen ez badu edo oinarri hauetan adierazitako baimenak ematen 
ez baditu, irabazleak saria jasotzeko eskubidea galduko du eta NORTEGASek saria 
erreserba modura aukeratua izan den lehenengo pertsonari emateko eskumena izango 
du. Horrela jardungo du NORTEGASek, hurrenez hurren, eta kasua bada, saria jaberik 
gabe geratu ahalko da. 
 
 
8. Debekatutako praktikak 
 
PROMOZIOA adinez nagusiak diren eta parte hartu nahi duten pertsona fisiko guztiei 
zuzenduta dago. Parte hartzeko, haien borondatez eta informazioa jaso ondoren, izena 
emateko inprimakia bete beharko dute WEBGUNEAn, oinarri hauek zein WEBGUNEA 
erabiltzeko baldintzak onartuz. Hala ere, PARTE-HARTZAILEA saritua bada eta erregistroan 
errealitatearekin bat ez datozen datuekin ageri bada, informazio hori egiaztatu ondoren, 
PARTE-HARTZAILE horrek ezingo du PROMOZIO honen baitan esleitu zaion saria jaso eta 
beraz, beste zozketa bat egingo da, saritu berria aukeratzeko. 
 
PARTE-HARTZAILEAk honako oinarri hauek onartzen baditu, ondorengoak ez egiteko 
konpromisoa hartzen du: 
 

● NORTEGASen webgunearen parte den edozein fitxategi aldatzea edo horietan 
aldaketak eragitea. 
● Hirugarren batzuen programak erabiltzea, lehiaketako gainerako PARTE-
HARTZAILEekiko abantaila izateko informazioa hautematen, ateratzen edo biltzen 
dutenak. 
● Tokiko, Estatuko zein nazioarteko legeak zein NORTEGASen webgunearen 
erabilerari aplika dakiokeen edozein araudi urratzea, nahita zein nahi gabe. 
● IP bakarrari esleitutako erabiltzaile-erregistro desberdinak sortzea 
(Multikontua), PROMOZIOAn abantaila izateko. 
● Erregistroan honelako izenak erabiltzea: 



○ Irainak direnak edo hizkera iraingarria, difamatzailea, oiesa, lizuna, 
gorrotoa eragiten duena edo arrazaren inguruko arrazoiengatik edo 
antzekoengatik gaitzesgarria dena barne daramatenak. 
○ Marka bat barne hartzen dutenak edo marka baten oso antzekoak 
direnak, marka hori erregistratuta egon zein ez. 
○ Drogekin, sexuarekin, alkoholarekin edo delituzko ekintzekin lotura 
dutenak. 
○ Ulertezinak direnak (esate baterako, “Asdfasdf”, “INvfenf”, 
“ppfmwuncnss”). 
○ “Leet” edo “Dudespeak” erabiltzen dutenak (komunikazio elektronikoan 
bakarrik existitzen den hizkera, esate baterako, “Roflcopter”, “xxnewbxx”, 
“Roxxoryou”). 

● Zuzena ez den edo bestelakoa den ortografia erabiltzea, izenak jartzeko orduan 
aurreikusi diren eta aipatu ditugun mugak saihesteko. Era berean, izen-abizenen 
konbinazio batek muga horiek errespetatzen ez baditu, ezingo dira izen-abizen 
horiek erabili. 
● Diseinu-akatsetatik eta dokumentatu gabe dauden ezaugarrietatik abantaila 
ateratzea, eta/edo “programaren akatsak” aprobetxatzea eduki jakin batzuetara 
sarbidea izateko, hots, beste modu batera kontsultatu ezinezkoak izango 
liratekeen edukietara, edo horretatik abantaila ateratzea. 
● NORTEGASen bezeroen programan edo zerbitzarietan interferitu dezaketen edo 
haiek alda ditzaketen tresnak erabiltzea.  
● “Kuxkuxeatzeko” programak (packet sniff) edo informazioa lortzeko “scripting” 
edo “macroing” eskaintzen duten programak erabiltzea. 

 
Antolatzaileak PROMOZIOAren oinarriak betetzen ez dituen PARTE-HARTZAILE oro 
deskalifikatzeko edo PROMOZIOtik kanpo uzteko eskubidea du, eta baita PROMOZIOAren 
garapenean egon daitekeen irregulartasun edo gorabehera ororen aurrean egoki diren 
neurriak hartzeko eskubidea ere. WEBGUNEA behar bezala erabiltzen ez bada 
(manipulatzen bada, “bug” direlakoak erabiltzen badira edo beste antzeko edozein 
eragiketa egiten bada, IP kontu bakarrari atxikitako erabiltzaile-kontu desberdinak 
erabiltzea, esaterako, horrek guztiak gainerako erabiltzaileekiko abantaila ekar badezake, 
webgunean ezarrita ez dagoena), antolatzaileak egokitzat jotzen duen moduan erantzun 
ahalko du eta zozketa bertan behera utzi ahalko du.  
 
 
9. Promozioaren alderdi orokorrak 
 
1) PROMOZIOAn parte hartze hutsak oinarri hauek onartzen direla esan nahi du, inongo 
erresalburik gabe. PARTE-HARTZAILEren batek oinarriak onartzen ez dituela edo neurri 
batean bakarrik onartzen dituela adierazten badu, PROMOZIOtik kanpo geratuko da eta 
ondorioz, NORTEGAS PARTE-HARTZAILE horrekiko hartutako obligazioa betetzetik libre 



geratuko da. PROMOZIOko PARTE-HARTZAILEen artean desadostasunen bat suertatzen 
bada, NORTEGASek oinarriak interpretatzeko eskubidea izango du. 
 
2) Honako hauek ezingo dute PROMOZIOAn parte hartu eta ondorioz, ezingo dira sarituak 
izan: 
 
- Pertsona juridikoak 
- Grupo NORTEGAS osatzen duten enpresetako langileak edo PROMOZIOAn nahasita 
dauden publizitate-agentzietako edo bestelako enpresetako langileak, kanpoko 
aholkulariak eta notarioak, NORTEGASekoak ez direnak 
- Aurreko puntuan aipatutako pertsonen ahaide zuzenak (gurasoak, neba-arrebak, seme-
alabak) 
- Aurreko puntuetan aipatutako pertsona guztien ezkontideak 
- Adingabeak 
 
3) PROMOZIO honetan parte hartuta, PARTE-HARTZAILEAk WEBGUNEko inprimakian 
adierazitako datuak tratatzeko eta bere irudia erabiltzeko baimena ematen die 
NORTEGASi eta PROMOZIO honetan esku hartu behar duten hirugarren enpresei. Era 
berean, PARTE-HARTZAILEAk egokitzat jotzen diren publizitatezko jakinarazpenak 
bidaltzeko baimena ere ematen du. 
 

● NORTEGASek datu pertsonalen babesari buruzko legeria betetzeko konpromisoa 
hartu du eta legerian ezarritako neurriak zein beharrezkoak diren neurriak hartuko ditu 
datu horiek aldatu, galdu edota baimenik gabe tratatu edo kontsultatu ez daitezen, 
erabil daitekeen teknologiaren egoera une oro kontuan izanda. 
 
● NORTEGASek jakinarazi egiten du PARTE-HARTZAILEAk bere datuak lagatzeko 
baimena ukatu ahalko duela edozein momentutan. Era berean, PARTE-HARTZAILEAk 
bildu diren datuak kontsultatzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, haien aurka egiteko eta 
haien tratamendua mugatzeko eskubidea erabili ahalko du, NORTEGASi helbide 
honetan idatziz jakinarazita: Datuen Babesa, Concha Jeneralaren kalea, 20, 48010 
Bilbo, edo protecciondedatos@nortegas.es helbide elektronikora mezua bidalita, 
NANaren, pasaportearen edo beste edozein nortasun-agiriren kopia gehituz. 

 

Datu pertsonalen babesari buruzko informazioa 

Nork tratatzen ditu zure 
datuak? 

NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION, SAUk, edo 
Grupo NORTEGASen parte diren beste enpresa 
batzuek (NED ESPAÑA DISTRIBUCION GAS, SAU eta 
NED SUMINISTRO GLP, SAU) 



Zein helbururekin? Gure webgunean izena emateko eta hala, 
PROMOZIOAren zozketan parte hartzeko, eta baita 
gasaren banaketarako obren edo instalazioen 
inguruko zerbitzuei, berrikuspen zerbitzuei, 
laguntza teknikoa emateko zerbitzuari eta 
gasarekin funtzionatzen duten gailuei buruzko 
informazioa bidaltzeko ere, 

Zergatik egin dezake? Izena ematean hala egiteko baimena eman 
duzulako.  

Nork gehiago kontsulta 
ditzake zure datuak? 

PROMOZIOA aurrera eramateko esku hartu behar 
duten enpresek, beharrezkoa denean, eta 
PROMOZIOAren inguruko jakinarazpenak helarazi 
behar dituztenek. 

Zein eskubide dituzu? Zure datuak kontsultatzeko, zuzentzeko, 
ezabatzeko, haien aurka egiteko eta tratamendua 
mugatzeko eskubidea, eta baita informazio 
gehigarrian zehaztutako beste eskubide batzuk ere. 

 
4) Sariak ezingo dira haien ordaineko produktu edo zerbitzuengatik trukatu, ezta 
eskudirutan duten balioagatik ere. 
 
5) Saria jasotzeko, irabazleek oinarri hauetan bildutako baldintzak bete beharko dituzte 
eta oinarri hauetan adierazitako debekuak errespetatu beharko dituzte. 
 
6) NORTEGASek edozein kontzeptugatik NORTEGASi berari zein haren adarreko 
konpainiei edo hari lotutako konpainiei dirua zor dieten pertsonen parte-hartzea ez 
onartzeko edo pertsona horiei saria ez emateko eskubidea du. NORTEGASek gauza bera 
egiteko eskubidea izango du publikoki eta agerian NORTEGASen edo bere adarreko 
konpainien zein hari lotutako konpainien interesen kontra jardun duten pertsonen kasuan 
ere. Irabazleak ordainketaren bat zor badu, NORTEGASek PROMOZIOtik kanpo uztea 
erabaki ahalko du, baita saria oinarri hauetan deskribatutako prozeduren bitartez onartua 
izan bada ere. 
 
7) Aurreko puntuaren inguruko edozein kontsulta egiteko, honako helbide honetara idatzi 
dezakezu: Asesoria.a.Expansion@nortegas.es 
 
8) NORTEGASek edozein momentutan PROMOZIO hau zabaltzeko edo baldintzak 
aldatzeko eskubidea du, eta baita modu arrazoituan PROMOZIOA bertan behera uzteko 
eskubidea ere. Horrela suertatuz gero, oinarri edo baldintza berrien berri edo 



PROMOZIOA behin betiko bertan behera utzi izanaren berri eman beharko du aldez 
aurretik. 
 
9) NORTEGASek PROMOZIO honen aurka espekulazio- edo negozio-sistemak ezartzen 
dituztenen kontra jarduteko eskubidea du eta egokitzat jotzen dituen legezko eskariak 
egin ahalko ditu. 
 
 
10. Aplika daitezkeen legeria eta jurisdikzioa 
 
Espainiako legeriaren arabera arautuko dira oinarrien interpretazioa eta betearazpena. 
PROMOZIO honen ondorioz suerta daitezkeen auziak ezagutzeko eskudunak izango dira 
Bilboko epaitegi eta auzitegiak.  
 
 
11. Zer behar dut PROMOZIOAn parte hartu ahal izateko? Parte hartzeko eskakizunak 
  
PROMOZIOAn parte hartzeko, honako hau baino ez duzu behar: 
 

1. Zure ordenagailuan, tabletean edo mugikorrean (Smartphone) interneteko 
sarbidea izan beharko duzu. 
2. Honako webgune honetan sartu beharko zara: www.nortegas.es/... 
3. Izena eman beharko duzu, inprimakia betez. 
4. Parte hartu, ezarritako oinarriak eta baldintzak onartuz. 

 
PROMOZIOAn sartzeko arazoak badituzu, nabigatzailea eguneratzea gomendatzen dizugu. 
Hala ere, nabigatzailea eguneratu ondoren ere arazoak badituzu, sail teknikoarekin 
harremanetan jar zaitezke, honako helbide elektroniko honetara mezua bidalita: 
Asesoria.a.Expansion@nortegas.es 
 


