
BALDINTZA OROKORRAK

1. Programan parte hartzea
SUPER LK kontu baten titularrak diren LABORAL Kutxako 
bezero guztiek hartuko dute parte kanpaina honetan. 
Kontu batek titular bat baino gehiago izanez gero (ez 
dio ardura saldoaren erabilera mankomunatua edo 
bereizgabea duen), puntu edo artikuluak horietako 
edozeini emango zaizkio, nahiz eta ordainketa 
pertsonalek sortutakoak izan. Arauak neurriz gain edo 
maulaz erabiltzen badira, galdu egingo dira metatutako 
puntuak.

2. Puntuak lortzea
Liburuxka honetan agertzen den baremoaren arabera 
lortuko dituzte bezeroek artikuluekin trukatzeko 
puntuak. Puntuak honela emango dira: Hilean behin 
SUPER LK kontu bakoitzaren batez besteko saldoa 
kalkulatuko da, eta 3.000 euroko 6 puntu emango 
dira. Kontu bakoitzeko gehienez 42 puntu emango 
dira hilean. Hil bakoitzeko puntuak metatu ahal izango 
dira. 2022ko otsailaren 28an egingo da azken puntu-
esleipena SUPER LK kontuetan, SUPER LK puntu-
programa amaitu egingo baita.
Lortutako puntuak indarrean dagoen katalogoko 
artikuluekin edo LABORAL Kutxak egiten dituen 
sustapenetan soilik trukatuko dira.

3. Puntuen balio-epea
Puntuak trukatzeko azken epealdian —2022ko martxoaren 
15etik apirilaren 30era bitartean— bezeroak bere puntuak 
trukatu ez baditu, puntu horiek iraungi egingo dira betiko 
eta ondore guztietarako.

4. Kanpainaren iraupena
Katalogo honetako artikuluak 2022ko otsailaren 28ra 
arte lortutako puntuen truke eskura daitezke. Artikuluak 
eskatzeko azken epealdia 2022ko martxoaren 15etik 
apirilaren 30era bitartekoa izango da, SUPER LK puntu-
programa amaitu egingo baita.

5. Artikuluak eskatzea
Puntuak hemen truka daitezke: LABORAL Kutxaren  
edozein bulegotan, Online Bankan, www.laboralkutxa.com  
webgunean edo SUPER LK telefonoan (900 555 900).  
Bezeroak 60 eguneko epea izango du artikulua 
aukeratutako bulegoan jasotzeko. 
«ETXERAKO ZUZENEKO BIDALKETA» ikurra duten 
artikuluak bulegoaren bidez eta SUPER LK telefonoaren 

bidez (900 555 900) soilik eskatu ahal izango dira. Bi saio 
egingo dira bezeroak adierazitako helbidean emateko. 
Helbide horretan ematerik ez badago, bezeroak bere 
LABORAL Kutxa bulegoan jaso ahal izango du artikulua. 

6. Artikuluen bermea, itzulketa eta ezaugarriak
Artikuluren bat agortzen bada, antzeko ezaugarriak eta 
kostua dituen beste batez ordezkatuko da.
Artikuluak akatsen bat badu edota eskatzean edo 
ematean LABORAL Kutxak hutsegiteren bat egin 
badu, bezeroak 15 egun balioduneko epea izango du, 
gehienez, artikulua itzultzeko, betiere jasotako egoera 
berdinean (bilgarria…). Hori gertatuz gero, puntuak itzuli 
egingo zaizkio.
Sustapen honetan eskaintzen diren gaien bermea 
fabrikatzaileak ezarritakoa izango da. Zentzu horretan, 
artikulua jasotzen denetik 15 egun igarotakoan, 
akatsen bat edo funtzionamendu okerra dela-eta 
egiten den erreklamazioa fabrikatzaileari, ordezkariari 
edo kontzesionario ofizial egokienari zuzendu beharko 
zaizkio, eta LABORAL Kutxak ez du inolako erantzukizun 
edo esku-hartzerik izango.

7. Etekinak egoztea
Artikulua eskuratzeak esan gura du kapital higigarriaren 
gauzazko etekinak jaso direla eta horiei dagozkien 
zergak ordaindu beharko direla. Ez dago eskudirutako 
ordainsaririk. Zerga-ondoreetarako, artikulua lortzetik 
sortutako etekin-egozketari buruzko informazioa 
errenta-aitorpenerako datu-ziurtagirietan helduko zaie 
bezeroei.
Elkartasunez ematen diren puntuak ez dira fiskalki 
kengarriak.

8. SUPER LK puntu-programaren amaiera
LABORAL Kutxak 2022ko otsailaren 28an egingo du 
azken puntu-esleipena SUPER LK kontuetan, SUPER  LK 
puntu-programa amaitu egingo baita. Azken trukea 
egiteko epea 2022ko martxoaren 15etik apirilaren 
30era bitartekoa izango da.      




