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Sustapenaren Lege-
oinarriak “BBVA & Kindle”

SUSTAPENAREN BALDINTZAK

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (aurrerantzean, "BBVA") merkataritza erakundeak (egoitza soziala: San Nikolas 
plazatxoa 4; IFZ: A48265169) antolatu du "BBVA & Kindle" deituriko Sustapen hau (aurrerantzean, "Sustapena"), eta lege-oinarri 
hauen bidez (aurrerantzean, "Lege-oinarriak") arautuko da. 

1. Zertan datza Sustapen hau?

Sustapen honen helburua da bezeroek online bidez alta ematea eta BBVAn www.bbva.es, m.bbva.es webgunearen bidez edo 
mugikorretarako BBVAren aplikazioaren bidez (Android eta iOS sistema eragileak) alta emanak diren bezeroek Aqua zordunketa 
txartelarekin (aurrerantzean, "Txartela") egindako lehen erosketa saritzea. (Android eta iOS sistema eragileak).

Txartelarekin erosketa bat egin eta Lege-oinarri hauen 5. atalean zehazten diren baldintzak betetzen dituzten bezeroek parte hartu 
ahalko dute sustapenean, eta kupoi bat jasoko dute posta elektroniko bidez, honekin truka daitekeena:

• ‘Kindle, aurrealdean argia txertatuta orain’ liburu irakurgailua (B07FQ4XCR1 erreferentzia), soilik hemen truka daitekeena: 
https://www.amazon.es/kindle-ahora-con-luz-frontal-integrada-negro/dp/B07FQ4XCR1/

Kupoia:

• Soilik www.amazon.es webgunean truka daiteke adierazitako produktuarentzat, 2023ko martxoaren 31ra arte.

• Behin (1) bakarrik erabil daiteke, eta ezin da erabili aurreko eskaera batzuetan eta beste eskaintza batzuekin uztartuta. 

• Erabilgarritasunaren mende dago, eta aldez aurretik jakinarazi gabe kendu edo alda daiteke.

• Ez da itzulgarria eta ezin da trukatu eskudiruarekin edo opari-txekeekin.

• Ez dira barne "Kindle" liburu elektronikoen irakurgailuaren bidalketa gastuak. Bidalketa-gastuak artikulu bakoitzari aplikatuko 
dira Amazon-en tarifa eta entrega-politika estandarrei jarraituz.

Horrez gain, sustapenean parte hartuko duten bezeroak Kindle Unlimited zerbitzuan erregistratu ahalko da, gutxienez 30 egun doan 
probatzeko. Kindle Unlimited-en Zehaztapenak eta Baldintzak aplikatzen dira.

Kindle Unlimited zerbitzurako harpidetza doan izateko aldia zerbitzu hori doan gozatu izan duzun azken alditik urtebete baino 
gehiago igaro denean bakarrik izango da aplikagarria, Kindle Unlimited-en Zehaztapen eta Baldintzetan ezarritakoari jarraituz. 

Kindle Unlimited zerbitzurako harpidetza hilerokoa da eta automatikoki berritzen da. Beraz, doako probaren ondoren ohiko tarifarekin 
berrituko da zerbitzua, eta bezeroaren Amazon kontuan erregistratutako txartelean kargatuko da. Kindle Unlimited zerbitzurako 

http://www.bbva.es
https://www.amazon.es/kindle-ahora-con-luz-frontal-integrada-negro/dp/B07FQ4XCR1/
https://www.amazon.es/b?node=26233830031&ref_=pe_3287261_491166281
https://www.amazon.es/b?node=26233830031&ref_=pe_3287261_491166281
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harpidetza ezeztatzea nahi bada doako probaldiaren amaieran, hemen ezeztatu ahalko duzu: www.amazon.es/kucentral. 

BBVA ez da erantzule izango probaldia amaitu ondoren Amazonen prezioek izaten duten aldaketengatik. 

Sustapen hau BBVAren esklusiba da eta ez da metagarria BBVAk edo Amazonek indarrean dituzten beste eskaintza edo deskontu 
batzuei. 

2. Norentzat da Sustapena?

Sustapena Cuenta Va Contigo Senior kontua kontratatzeko datan 59 urte beteta izanik BBVAren bezero ez diren Espainiako 
egoiliarrentzat da, Lege-oinarri hauek onartu ondoren. 

3. Nork ezin du hartu parte Sustapenean?

Sustapenean parte hartzetik kanpo geratzen dira horren hasiera-datan jada BBVAren bezero direnak edo hasiera-data aurreko sei 
hilabeteetan bezero izanak direnak. Sustapenean ezingo dute ere parte hartu horren hasiera-datan BBVAn zorpekoren bat duten 
pertsona fisikoak, zor mugaeguneratua, likidoa zein galdagarria denean. 

4. Zenbat irauten du Sustapen honek?

Sustapenean parte hartzeko epea 2022ko ekainaren 1ean hasiko da, 00:00etan (Espainiako penintsulako ordua), eta 2022ko 
abenduaren 31n bukatuko da, 23:59an (Espainiako penintsulako ordua), bi egun horiek barne (aurrerantzean, "Indarraldia").

5. Zer baldintza bete behar dituzu Sustapenean parte hartu eta gozatzeko?

Sustapenean parte hartzeko, hori arautzen duten Lege-oinarriak sinatu eta honako jarduera hauek burutu behar dituzu: 

• Cuenta Va Contigo Senior kontua eta Aqua zordunketa txartela kontratatu.

• Zure Txartela aktibatu. 

• Zure Txartelarekin erosketa bat egin BBVAn bezero gisa alta hartu eta gehienez hiru hilabeteko epean.

BBVAn alta ematen duzunetik hiru (3) hilabeteko epea izango duzu, gehienez, baldintzak betetzeko. Epe hori igarota baldintzak ez 
badira betetzen, Sustapena ezeztatua izango da.

6. Noiz jasoko duzu kupoia? 

Zure Txartelarekin adierazitako epean erosketa bat egin eta Lege-oinarri hauen 5. atalean zehazten diren betekizunak betetzen 
dituzunean, Sustapenari lotutako kupoi bat duen posta elektroniko bat jasoko duzu, gehienez ere astebeteko epean, 1. atalean 
aipatzen diren onurak lor ditzazun.

7. Nola trukatzen da Sustapena?

Sustapenaren kodea duen posta elektronikoa jaso ondoren:

• Klikatu amazon.es webguneko hurrengo estekan zure Kindle aurkitzeko: ‘Kindle, orain integratuta aurrealdeko argiarekin’ 
https://www.amazon.es/kindle-ahora-con-luz-frontal-integrada-negro/dp/B07FQ4XCR1/ 

http://www.amazon.es/kucentral
https://www.amazon.es/kindle-ahora-con-luz-frontal-integrada-negro/dp/B07FQ4XCR1/
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• Aukeratu nahi duzun kolorea (erabilgarritasunaren arabera), gehitu zure saskira eta klikatu "Izapidetu zure eskaera" aukeran. 

• Hasi saioa Amazon-eko zure erabiltzaile kontuan, edo sortu kontu berri bat, ez bazaude erregistratuta. 

• Aukeratu bidalketarako helbide bat eta hautatu gehien komeni zaizun bidalketa-metodoa. Sustapenak ez ditu barne hartzen 
bidalketa-gastuak. Erosten dituzun produktuen guztizko zenbatekoa Sustapenarena baino handiagoa bada, horren diferentzia 
ordaindu beharko duzu. 

• Berrespen orrian, sartu eta balioztatu posta elektronikoz jasotako "promo code" sustapen-kodea (adib., ABC1-AB5RST-
ZYG5BG) "Opari-txekeak eta sustapen-kodeak" atalean. Sustapen kodea ezingo duzu aplikatu erosketa metodoa erabiltzen 
baduzu klik batean. Xehetasun gehiagorako, kontsultatu Amazonen deskontu-kupoien zehaztapenak eta baldintzak  
(https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=G3P6JPEKUN2HQHHR).

• Berrikusi zure eskaera eta klikatu "Erosi orain" aukeran. 

Amazon.es webguneko Erabilera eta Salmenta Baldintzak aplikatuko zaizkio bertan egindako zure erosketari. Hemen aurkitzen 
diren zehaztapen guztiak aplikatuko zaizkio ‘Kindle, aurrealdean argia txertatuta orain’ zure erosketa zein erabilpenari.

Horrez gain, Kindle Unlimited zerbitzuan doako proba egiteko izena eman ahal izango duzu, gailua jaso ondoren Amazonetik jasoko 
duzun posta elektronikoaren urratsak jarraituz. 

Sustapena ezin izango da aldatu, nahastu edo konpentsatu.

Amazon, Kindle, Echo, Alexa, Dash, Fire eta horiekin lotutako logotipo guztiak  Amazon.com, Inc edo bere filialen marka komertzialak 
dira. 

8. Zer dakar Lege-oinarriak onartzeak?

Sustapen honetan parte hartzeak Lege-oinarri hauek onartzea dakar, eta horietan jasotzen denarekin erabat ados egotea. Parte-
hartzaile gisa, BBVAk dagozkionean eman ditzakeen jarraibideak bete beharko dituzu.

BBVAk beretzat gordetzen du nahi duenean zu kanporatzeko eskubidea, Sustapena manipulatzen baduzu, manipulatzen 
ahalegintzen bazara edo Lege-oinarri hauetako edozein zehaztapen eta baldintza betetzen ez badituzu.

BBVAk hartu ahalko ditu Sustapen honen garapenean sor daitezkeen desadostasun edo gatazkak konpontzeko beharrezko 
erabakiak, betiere behar ez bezala kaltetzen ez bazaituzte eta bidezkoak badira.

Ez badituzu betetzen parte hartzeko aplikagarriak diren baldintzak edo Lege-oinarri hauetan ezarritako betekizun guztiak, ez duzu 
Sustapen horretan ezarritako baldintzetan hobaria jasotzeko eskubiderik izango.

9. Zer gertatzen da Sustapenaren baldintzak bete ezean?

Lege-oinarri hauetan ezarritako baldintzaren bat ez baduzu betetzen, horietan ezarritako zehaztapenen arabera kupoia eman 
ondoren indarrean dirauten betebeharrak barne, eta kupoia dagoeneko jaso izan baduzu, ezingo duzu gozatu Sustapenaz eta, kupoia 
jada jaso eta trukatu izan baduzu, BBVAri itzuli beharko diozu dagokion zenbatekoa. BBVAk kanporatu egin zaituela jakinaraziko dizu, 
eta erabilitako kodeen zenbatekoa itzultzeko modua azalduko dizu dagokion jakinarazpenean adierazten dizuten epearen barruan.

Baldintzak ez betetzeagatiko jakinarazpena posta elektroniko bidez bidaliko zaizu, BBVAn alta emateko prozesuan adierazitako 
helbide elektronikora, baldintza horietako batzuk betetzen ez direnetik edo BBVAk ez-betetzearen berri izan zuen datatik kontatzen 
hasi eta hurrengo sei (6) hilabeteko epean.

https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=G3P6JPEKUN2HQHHR
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=200545940
https://www.amazon.es/gp/help/customer/display.html?nodeId=202002080
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10. Zer gertatzen da iruzurrik bada?

BBVAk edo Sustapenari profesionalki lotutako edozein entitatek irregulartasunen bat hautematen badu edo Sustapenaren garapena 
eragozten ari zaren susmoa baldin badu, alde bakarrez eten ahalko dute Sustapeneko zure parte-hartzea. Ondorio horietarako, 
BBVAk beharrezko euskarri teknologikoak jarriko ditu sustapen-kodea legez kontra edo iruzurrez jasotzea lortzeko helburuarekin 
parte-hartzea aldatu nahi duen iruzurrezko, ezohiko edo dolozko jarduketa bat detektatzeko. Beraz, BBVAk beretzat gordetzen du zu 
Sustapenetik kanporatzeko eskubidea, erakutsi bada edo arrazoiz susmatzen bada azaldutakoaren arabera arauz kanpoko jokaera 
bat duzula.

11. Zein da erreklamazio aldia? 

Sustapenaren erreklamazio-aldia 2022ko abenduaren 31n amaitzen da.

12. Nola tratatuko dira izaera pertsonaleko zure datuak? 

Parte-hartzaileari jakinarazten zaio Sustapen honetan parte hartzean emandako datu pertsonalak Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SAk (egoitza soziala: San Nikolas plaza 4, 48005, Bilbo) tratatuko dituela, Sustapenaren antolaketa, kontrola eta jarraipena burutu 
eta sustapen-kodea eman ahal izateko asmo soilarekin.

Zure datu pertsonalak horiek babesteari eta informazio gizarteko zerbitzuei buruz aplikagarria den araudian ezarritakoari jarraituz 
tratatuko dira, beharrezko neurri tekniko, antolakuntzazko nola segurtasunekoak hartuko direlarik horien konfidentzialtasuna 
bermatzeko eta horiek aldatzea, galtzea edo horietarako baimendu gabeko tratamendu edo sarbidea saihesteko.

BBVAk hau jakinarazten die parte-hartzaileei:

• Datu pertsonalak kontratu-harremana irauten duen bitarte osoan gordeko dira. Indarraldia amaitzen denean ezabatu egingo 
dira, alabaina blokeatuta geratuko dira legez ezarritako epeetan legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoak direnak.

• BBVAk ez dizkie datu pertsonalak hirugarrenei jakinaraziko, salbu eta lege batek horretara behartzen duenean edo horretarako 
dagokion baimena jaso denean.

• Datu pertsonalak tratatzeko legitimazio oinarria da zuk Sustapen honetan parte hartzeko eman diguzun baimena.

• Parte-hartzaileek doan erabili ahal izango dituzte datuetan sartzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka egiteko, tratamendua 
mugatzeko eta eramangarritasunerako eskubideak, idazki bat igorriz derechosprotecciondatos@grupobbva.es helbide 
elektronikora. Eskubide horien gauzatzeak ez du atzeraeraginezko ondoriorik izango. Sustapen honen kudeaketarako behar 
diren datuak ezabatuz gero, baja hartuko da automatikoki Sustapenean.

• Parte-hartzaile batek uste badu bere datu pertsonalak ez direla tratatu araudiaren arabera, BBVA Taldearen Datuak Babesteko 
Ordezkariarekin jarri ahalko da harremanetan helbide elektroniko honen bidez: dpogrupobbva@bbva.com. Nolanahi ere, 
erreklamazioa jarri ahal izango du Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean (www.agpd.es).

13. Zer zerga du Sustapenak?

Kupoia emateak zerga-ondorioak izan ditzake, eta beraz, hori kontuan izan beharko duzu zure errenta aitorpenean. Zalantzarik 
izanez gero, kontsultatu zeure zerga-aholkulariarekin.

14. Zein da BBVAren erantzukizuna Sustapen honetan? 

BBVAk ez du bere gain erantzukizunik hartzen Sustapenean parte hartzeari eragin diezaioketen galeren, narriaduren, lapurreten, 
atzerapenen edo hirugarrenei edo Interneti egotz dakiekeen beste edozein inguruabarren gainean.

http://www.agpd.es
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BBVAk beretzat gordetzen du edozein parte-hartze edo parte-hartzaile kanporatzeko eskubidea, Sustapenaren behar ez bezalako 
manipulazioa egiten ari denaren susmorik baldin badu.

Era berean, BBVAk ez du inolako erantzukizunik izango, hartutako segurtasun-neurriak gorabehera, parte-hartzaileek zerbitzuak 
eta edukiak behar ez bezala erabiltzeagatik sor daitezkeen edozein motatako kalte-galerengatik, eta, bereziki, nahiz eta ez modu 
esklusiboan, erabiltzaile batek egindako edozein komunikaziotan hirugarren baten nortasuna ordezteagatik sor daitezkeen era 
guztietako kalte-galerengatik.

BBVAk ez du Parte-hartzailearen aurrean erantzukizunik izango kontratatutako produktu edo zerbitzuen gainean hark Amazonekin 
ukan dezakeen edozein desadostasunengatik.

15. Non kontsulta ditzakezu Lege-oinarriak?

Lege-oinarri hauek Indarraldiko edozein unetan kontsulta ditzakezu web-orri honetan: www.bbva.es/general/informes-legales.
html#bases-legales

BBVAk Sustapena aldatu, ezeztatu edo bertan behera laga ahalko du haren kontrolaz haragoko ezinbesteko arrazoiengatik, eta 
gorabehera horretaz lehenbailehen jakinean jartzeko konpromisoa hartzen du, BBVAren webgunean argitaratuz edo, hala badagokio, 
posta elektronikoaren edo jakinarazteko balio duen edozein bitartekoren bitartez, baldin eta bezero gisa alta eman eta Kontua eta 
Txartela kontratatu izan badituzu.

Lege-oinarri hauetako edozein klausula baliogabetzat jotzen bada, indarrean jarraituko dute horrek eragiten ez dien gainerako 
klausulek.

16. Legeria eta forua

Edozein desadostasunetarako, Espainiako legedia aplikatuko da parte-hartzailearen bizitokiko epaitegi eta auzitegien aurrean.

Madrilen, 2022ko ekainaren 1ean. 


