
NAFARROAKO GAZTE TXARTELARI 
ATXIKITZEKO KONTRATUA 

 

 

 
Izena.:  Kargua:  Entitatea:  

  Zer herritan helbideratua:  Probintzia:  

Helbidea:  Telefonoa/Faxa:  

Eta, izena:  
Elkarri ezagutzen diote beren burua lotzeko eta kontratu hau sinatzeko legezko ahalmena. 

ADIERAZTEN DUTE:  badutela EUROPAKO GAZTE TXARTELAREN programaren alderdi guztien berri, eta onartzen 
dituztela, kontratu honetan agertzen den bezala, eta 
ERABAKITZEN DUTE: aipatu entitateak lagunduko duela EUROPAKO GAZTE TXARTELAREN programan, 
Nafarroako Gobernuak EUROPAKO GAZTE TXARTELAREN gidan sartuko dituen abantailak eskainiz, jarraian aditzera 
ematen diren baldintzetan.  
Establezimendu edo entitatearen datuak 

Izena:  Webgunea:  

Helbidea:  Herria:  

Telefonoa:  Faxa:  Helb. elek.:  

Jarduera sektorea (hauexek dira gidan agertzen diren atalak. Zure establezimendua zer sektoretan kokatu nahi duzun, 
hantxe “X” bat markatu). 

 

Bestelakoak: 

  EMATEN DIREN ABANTAILAK (GUTXIENEZ % 10) 
DESKONTUA:  % HONETAN  

DESKONTUA:  % HONETAN  

BESTELAKO ABANTAILAK (OPARIAK, ESKAINTZA BEREZIAK:  

OHARRAK:  

 

 
Ados egonik, alderdiek dokumentu hau sinatzen dute. Gazteriaren Zuzendariordetza Nagusiak kopia  sinatua eta zigilatua igorriko 
dio kontratuaren titularrari. 

   (e)n,              (e)ko                        aren            (e)(a)n   

Eskatzailearen zigilua eta sinadura                     Zuzendariordetzaren zigilua eta sinadura

Datu beharrezkoak, Gazteriaren Zuzendariordetza Nagusiaren barne erabilerarako) 
Jabearen izena:  I.F.K.: 

Etxetresna elektrikoak  
Burdindegia  
Loradenda  
Argazkigintza 
Belar denda 
Bitxi eta erloju denda 
Arropa zuria/ mertzeria  
Liburu eta paper denda  
Bulegoko materiala  
Etxeko altxariak  
Moda 
Musika  
Opariak 
Lurringintza eta kosmetika 
Kirol ekipamendua eta kirol 
arropa 
Soinua, irudia eta 
informatika 
Telefonia  
Ibilgailuak 

Ostatua 
Aterpetxea  
Kanpina  
Landetxea  
Hotela  
Pentsioa 
Aterpea 
 
Ostalaritza 
Kafetegia 
Jatetxea 
 
Erosketak 
Arte Ederrak  
Bizikletak  
Oinetakogintza 
Mozorroak 
Osagarriak eta bisuteria 
Drogeria 
  
 

Kultura eta aisia 
Zinema aretoak 
Museoak  
Antzokiak 
Kirolak 
Abentura  
Irakaskuntza 
Gimnasioak eta kirol 
instalazioak 
 
Hezkuntza eta Irakaskuntza 
Hizkuntza ikastegia 
Autoeskola  
Bestelako ikastegiak 
 
Osasuna eta Edergintza 
Estetika zentroa  
Dentista 
Optika 
Ile apainketa 
Osasun zerbitzuak 

Zerbitzuak 
 
Banka eta 
aseguruak  
Elektrizitatea 
Inprimaketa eta 
informatika 
Ortopedia 
Automozioko 
lantegia/osagarriak 
Tindategia  
Bideokluba 
 
Bidaiak eta 
garraioa 
 
Bidaia agentzia 
Autoen alokairua 
Garraioa 

 



NAFARROAKO GAZTE TXARTELARI 
ATXIKITZEKO KONTRATUA 

 

 

 

 

KONTRATUAREN KLAUSULAK 
 

LEHENA 
Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren bitartez, GAZTE TXARTELA jartzen du 
Nafarroako gazteen eskura, sarbide errazagoa izan dezaten kultura, kontsumo eta zerbitzu arloetako ondasunetara, 
programa honekin bat egin duten establezimenduek eskaintzen dituzten abantaila eta deskontuen bitartez. 

BIGARRENA 
Nafarroako Gobernuak konpromisoa hartzen du enpresa edo entitatearen izena eta hark eskaintzen dituen onurak 
agertzeko Gazte Txartelaren erabiltzaile erregistratu guztiek  www.carnejoven.navarra.es edo www.eyca.org 
webguneetan kontsultatzen ahalko duten online gidan. 

HIRUGARRENA 

GAZTE TXARTELAREN edukitzaileei onura ematen dien enpresa edo entitateak nahi bezala finkatuko du bai 
deskontua bai zerbitzu, produktu edo prestazio mota. Hala ere, aholkua da deskontuak ez izatea %10 baino txikiagoak, 
salbu eta alderdien artean akordio berezia egiten denean, gaia dela-eta. 

 

LAUGARRENA 
Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak beretako gordetzen du eskaintzak ez onartzeko eskubidea, beren 
edukiagatik edo beren ezaugarriengatik GAZTE TXARTELAREN programaren xedeekin bat egiten ez badute. 

BOSGARRENA 
Enpresa edo entitateak konpromisoa hartzen du deskontua egiteko edo abantaila eskaintzeko GAZTE TXARTELAREN 
edukitzaileei, behar bezala beterik aurkezten badute, bai Nafarroakoei bai gainerako erkidego autonomokoei bai 
Lisboako protokoloa sinatu duten Europako herrietakoei. 

 

SEIGARRENA 
Emandako deskontu edo onurek ez dute berekin ekarriko inolako diru ordainik programa sustatzen duten erakundeen 
aldetik. 

 

ZAZPIGARRENA 
GAZTE TXARTELAREN onuren emaile guztiei itsasgarriak eta iragarkiak emanen zaizkie dohain; horiek nahitaez 
paratu beharko dituzte jendeak ikusteko maneran (erakusleihoan edo barnean). 

 

ZORTZIGARRENA 
Kontratu hau indarrean egonen da sinatzen den egunetik, harik eta alderdietariko batek deuseztatzea erabakitzen 
duen arte. Betiere, idatziz jakinarazi beharko zaio beste alderdiari, gutxienez ere bi hilabete lehenago. 

 

BEDERATZIGARRENA 
Enpresa edo entitateak konpromisoa hartzen du Nafarroako Kontsumoko Arbitraje Batzordeak administraturiko 
arbitrajean jartzeko GAZTE TXARTELAREN titular eta edukitzaileek eta haien legezko ordezkariek GAZTE 
TXARTELAREN bitartez eskaintzen diren abantaila, produktu edo zerbitzuen mota eta zenbatekoari dagokienez 
aurkezten dituzten erreklamazio guztiak, eta orobat konpromisoa hartzen arbitroak ematen duen laudoa betetzeko. 

 

HAMARGARRENA 
Kontratu hau betetzean eta interpretatzean enpresaren eta programa sustatzen duen erakundearen artean gertatzen 
diren gorabehera guztiak lehen-lehenik Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuak ebatziko ditu; haren 
ebazpenen 
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