
 
 

 

 

 

   Ziburuko ganbara       
husteak 

                                        ************ 

 

  

              IZENA EMATE FITXA 
 eta ERAKUSLEEN ARAUDIA  

             Hileko 20a aitzin igorri behar diguzue ordainketarekin batera 
           Udaltzaintza – Camille Jullian plaza – 64500 ZIBURU    05 59 47 64 53  
                                              police.municipale@mairiedeciboure.com  
                                                        

DEITURA:   ……………………………………………………………………… Izena: ………………………………………………………………………………………………… 

Helbidea:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posta kodea:  …………………………………………………………………  Herria: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonoa: ………………………………………………………………… E-helbidea: 
…………………………………………………………………………………………………… 

Nortasun agiriaren zenbakia:  ……………………………………………………… Data honetan egina:  ………………………………………………………… 

Erakunde honek emanik:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ganbara huste honetan erakutsi nahi dut:  ……………………………  Nire izaera: 

❑ Partikular: Nortasun agiriaren bi aldeetako fotokopia eta urte zibilean beste bi ganbara hustetan parte hartu ez 
izanaren ohoreagatiko adierazpen agiria ekar itzazu. 

❑ Profesional: Merkataritza txartelaren fotokopia ekar eta hemen behereko datuak bete itzazu: 

Sozietatearen izena……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Sozietatearen egoitzaren helbidea………………………………………………………………………………………………………………………. 

Posta kodea: …………………………………. Herria: ……………………………………………………………………………………………………. 

RCS zbk.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5 metro luze d(ir)en    1      2     leku erreserbatzen d(it)ut   (18 €/5 ml – Mahairik gabe) 
 

Araudia 

1. art. – Erakusleei igande goizeko 6:00etan eginen zaie 
harrera; lekua emanen diena zain ukanen dute. 7:00etan 
hartua ez den leku oro baliatzekotzat hartuko da eta beste 
norbaiti eman lekioke. 

2. art. – Kokatu aitzin, erakusle orok ikusi BEHARKO dute 
kokatzailearekin beren erreserba baliagarri dela eta lekuaren 
ordainketa egin dutela. 

Hala egin ezean, ezinen dute paketeak hustutzeko lekura joan 
erreserba ordaindu arte. 

3. art. – Saltzaileak dira hartu duten lekuan, beren 
segurtasunaren, instalazioen segurtasunaren eta salgaien 

segurtasunaren erantzule bakarrak. Ezinen da saldu ez 
elikagairik, ez edaririk ez eta gauza berririk. 

4. art. – Antolatzaileek ganbara hustea bertan behera utz 
lezakete ezinbesteko kasuan edo eguraldi txarra bada. 
Erakusleei ez zaie dirua itzuliko ez bada bertan behera uztea 
antolatzaileak egin duela eta alokatze eta kokatze gastuak 
besterik ez zaie ordainduko. 

5. art. – Saltzaileek behar dute lekua garbi utzi alde 
egiterakoan. 

6. art. – Erakusleek araudi hau ezagutu behar dute eta horren 
arabera ez zaie eskabiderik onartuko. 

 

Honekin batera  ...................  €ko ordaina 5 ml-eko  …..  leku(eta)rako  

❑ eskudirutan ❑ diruzaintza publikoaren izenean eman txekez 

Data eta sinadura

2022eko IGANDEAK 

Urtarrilak 9  Uztailak 3 
   Otsailak 6 Abuztuak 7 
Martxoak 6      Irailak 4 
   Apirilak 3      Urriak 2 

 Maiatzak 1    Azaroak 6 
 Ekainak 5   Abenduak 4 
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                      OHOREAGATIKO ADIERAZPENA 
                                      Izena emateko  

                       Hilabeteko 20a baino lehen izen emate inprimakiarekin ekartzeko                                         
                       Udaltzaintza – Camille Jullian plaza – 64500 ZIBURU    05 59 47 64 53                     
                                       police.municipale@mairiedeciboure.com 

 
 
 
Honako ganbara huste hau: ........................................ 

Nik, deitura: ……………………………………………………………………...  izena: ………………………………………….ditudan honek, 

Egun honetan : …………………………………………………………..(e)an, data honetan : ………………………………………………………………………………………………………… sortua 

Helbide hau dudalarik ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Posta kodea: ………………………………………………………..    Herria: …………………………………………………………………………………………….. 

Ohoreagatik diot: 

❑ Ez naizela saltzailea 

❑ Ez dudala ene gauza eneak eta erabiliak besterik saltzen (merkataritza kodearen L310.2 artikulua) 

❑ Ez dudala urte zibilean zehar beste bi ganbara hustetan parte hartu (zigor kodearen R321-9 artikulua). 

Hemen egina:  ……………………………………….      Egun honetan:   ......................................................................... 

Sinadura:  

Adierazpen hau antolatzaileari eman behar zaio (partikularrek soilik)  
eta horrek erregistrora lotuko du Ziburuko auzapezari eta Baionako Suprefeturari emateko. 

 

 Ziburuko           
Ganbara-husteak 

                                                   ************  
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