
 
Edalontziak berrerabiltzeko
eta erabilera ona emateko beste 
pizgarri bat

Edalontzi berrerabilgarriak alokatzea da edalontzi korporatiboak 

fabrikatzearen alternatiba. Edalontziak ekoizteko behar diren 

baliabideak aurrezten dira, eta erabilera iraunkorra sustatzen dugu. 

Nola funtzionatzen du?

 ABANTAILAK

Gutxieneko inbertsioa eta kudeaketa 

Gehiago berrerabili, iraunkortasun hobea izateko

Edalontzien segurtasuna eta higienea ziurtatuta 

daude
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Mezu ekologiko eta diseinu erakargarriarekin, hainbat 

modelo eskuragarri daude

Eskuragarritasuna 5-6 egunetan

Gure bezeroen esku jartzen ditugu edalontzi eta platerak, diseinu

orokor batekin, beraien ekitaldietan erabili ahal izateko. Produktu

hauek, erabili ondoren jaso egiten ditugu eta gure garbiketa gelan

garbitu.

Zerbitzua aurrekontuaren ordainketarekin irekitzen da eta produktuak jaso 

eta egiaztatu ondoren egiten den fakturarekin itxi.

Ecofestesen, ekoizle garen aldetik, kalitatea ziurtatzen dugu 
fabrikatze prozesuan, iraunpen luzea gure produktuetan eta diseinua 
zaintzen dugu, mezu ekologiko bat ematearekin batera. Era berean, 
higiene maila bermatzen dugu, maiztasunez kontrol analitikoak eginda.



PRODUKTUAK
Kaxaka alokatzen da, beraz gutxiengo kopurua, eredu bakoitzeko 

kaxa bat da

Ematea eta aurrekontua
Eskatutako kopuruaren eta bidaltze 
lekuaren ara bera, aurrekontua egiten da.

Haserako aurrekontua:

+ Emate garraioa

Aurrekontuaren ordainketa egitearekin 
eskaera martxan jartzen da

FIDANTZA

 

SALNEURRIAK >>

E20 (100)

 

30€

E30 (250)

 

45€

E40 (200)

 

45€

E50H (300)  55€

E90 (200)

 

55€

Platera (200)

 

55€

Kaxa bakoitzeko salneurria

Itzulketa eta faktura
Itzulitako produktuak sailkatu eta zenbatu 
ondoren, faktura egiten da.

Faktura:
+ Itzuli gabeko produktuak

+ Bidalitako produktuen 
   garbiketa

+ Baztertutako produktuak 
     (Garbiketan berreskuratu ezin den a edo 
puskatuta dagoena)

+ Jasotze garraioa
- Fidantza

SALNEURRIA >> 
Itzuli gabeko edalontzia 0,60€

Garbitutako edalontzia 0,15€

Baztertutako edalontzia 0,55€

Itzuli gabeko platera 0,85€

Garbitutako platera 0,20€

Baztertutako platera 0,80€
Salneurriak ale bakoitzeko

 PAUSOZ-PAUSO 

1_ Inprimakia osatu eta bidali (ikusi hurrengo orria)

serveis@ecofestes.com

2_ 
ordainketa egin 

Ecologia per Festes 

Kontzeptua: aurrekontu zb

IBAN: ES71 0081 0333 1500 0116 6720

3_ Emate garraioa data eta helbidearen hara bera

4_ Jasotze garraioa ekitaldiaren hurrengo egunean

5_ Jasotako produktuen sailkapen eta kontaketa: 

galduak, baztertua eta garbituak zehaztuz

6_ Kutxa itxietan zein irekietan itzulitako produktu guztiak garbitu behar ditugu 
osasun-arrazoiengatik. Bidalitako ale guztien garbiketa kobratuko da eta itzulitakoak 
aztertu ondoren erragularizatuko da.
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E40

40 cl

200

E50H

50 cl

300

E90

90 cl

200
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200
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GASTUAK

(Azken fakturaren kontura)

+ garbiteka

Bidalitakoaren eta itzulitakoaren 
erregularizazioa egiten da



INPRIMAKIA 

Alokairu eskaera
Bete inprimakia eta bidali  serveis@ecofestes.com  postara

PRODUKTUAK
ETA KOPURUAK > BEZEROAREN DATUAK

Izena NAN Telefono zb

Izena/arrazoi Soziala  Helbidea   KP/Udalerria  NAN/IFZ 

> EKITALDIAREN DATUAK
Data Izena Mota( kontzertu,bazkari, kirol ekitaldi…)

EMATE DATUAK
Lekua Helbidea  KP Udalerria 

Data Ordutegia  Harremanetarako pertsona Telefono zb

JASOTZE DATUAK  (Ez bete emate datuen berdinak badira)

Lekua Helbidea   KP Udalerria 

Data Ordutegia  Harremanetarako pertsona Telefono zb

Ecología per Festes, SL . B64242134 . Edison,1 · Pol. Ind. Salelles II. 08253 Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) .  (+34) 93 837 15 48 . www.ecofestes.com.  ecofestes@ecofestes.com
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Emate eta jasotze 
datak beti lan 
egunetan izango dira


