
Opariak, aurrezteagatik bakarrik 
Aurrezkien zati txiki bat 6, 12 edo 24 hilabeteko 
eperako jartzeak etxerako hainbat opari eskuratzeko 
aukera eskaintzen du. Ezarpena eskudiruzko interesik 
ematen ez duen gordailu berezi batean egiten da, eta 
haren ordez artikulu interesgarri bat jasotzen da, epe-
rako ezarpen batek emango zuen errenta baino gehia-
goko balioa duena. Ondokoen artean aukera daiteke: 
ile-lehorgailu bat, lisaburdina bat, maleta sorta bat eta 
Wii kontsola bat Sports jokoarekin. Kontratazioa Caja 
Vital Kutxako bulegoetan edo Vitalnet-en bidez egin 
daiteke, uztailaren 23ra arte. 

Txikienentzat 
Etxeko txikienek ere badute opari ederrak lortzeko 
aukera. Haur Aurrezki Li-
breta  duten 14 urte baino 
gutxiagokoek uztailaren 
5era arte bere saldoa 150 
euro hazten badute hon-
dartzarako pala-sorta bat 
jasoko dute. Bere aldetik, 
250 euro aurrezten dutenek hondartzako eskuoihal 
bat lortuko dute. Sustapen honek pertsonako opari 
bateko muga izango du. 

BGAEtarako maileguak 
0 interes tasarekin 
Aurreratu eta bere pentsio planetara ekarpenak egin 
nahi dituzten lagunek 600 eta 10.000 euro bitarteko 
maileguak jasotzeko aukera bikaina izango dute, %0 
interes-tasarekin, komisiorik, irekiera- edo gauzatze- 
eta kitapen-gasturik gabe. Hileko sei ordainketa ero-
soz amortizatzen dira eta kontrata daitezke, bulegoez 
gain, automatikoki Vitalneten bidez. Honek, gainera, 
eskaintzen du puntuazio bikoitza lortzeko aukera, 
opariak jaso ahal izateko, uztailaren 31 arte egindako 
ekarpenen bidez.  

Deskontuak Visa txartelekin 
Ekainaren 1etik 30era Visa Classic eta Visa Urrea 
txartelekin ordainduko dituzten Caja Vital Kutxa-
ren bezeroek %10eko itzultzea izango dute H&M, 
Mango, Cortefiel, 
Pedro del Hierro, 
Women´Secret eta 
Springfield dendetan 
egingo dituzten eros-
ketetan. Itzultzeak, 
bezero bakoitzeko 20 
euroko muga izango 

dutenak, txartelean uztailaren 15etik aurrera abona-
tuko dira. Baldintza bakarra Pribilegioetako News-
letter-en alta emanda egotea da, zeina Caja Vital Ku-
txaren webgunearen bidez egin daitekeen.

1000 euroko eguneko zozketak
Horrez gain, Visa txartel batekin erosketak ordaintzea 
eskudiruko sari garrantzitsu bat ekar daiteke. Ekaina-
ren 1etik 30era egindako ordainketa guztiak sartuko 
dira Visak egunero zozketatuko dituen 1000 euroko 
sarien zozketan.

VIT txartelak %3 itzultzen dizu
Sustapenen sorta zabal honen barruan, Caja Vital 
Kutxak uztailaren 1etik irailaren 30era VIT txartela 
hoteletan, bidaia-
agentzietan eta 
jatetxetan erabiliko 
duten bezeroei or-
daindutako guztia-
ren %3 itzuliko die.  

Caja Vital Kutxaren bezero 
izateak abantailak dakartza   

 A

4 MAEZTU  BALLETA 
5 ESKUERNAGA  EGUZKI LORE ABESBATZA
5 SOBRON  NANCLARES DANTZA 
5 AMURRIO  EGUZKI-LORE DANTZA
5 KRIPAN  IOAR-PIEROLA DANTZA
5 ZIGOITIA  UNTZUETA (URKABUSTAIZKO
  DANTZARIAK)
6 ORBISO ALGARA DANTZA 
6 GAUNA  CORO AMIGOS DE 
  LAS CANCIONES 
11 AMURRIO BALLET ANTZERKIAN
11 LAUDIO MINORTY PROOF MUSIKA
12 ARGANTZUN  KHANTORIA MUSIKA
12 ONDATEGI SAMANIEGO ABESBATZA
12 IECORA  VIENTOS DE LOCOS
13 ARAMAIO SAMANIEGO ESKOLANIA
18 ESTABELU LAGUNAK MÚSIKA
18 MURGIA  BALLETA (POLIKIROLDEGIA) 
18 OZAETA  MAMASSITA PRO MUSIKA
18 MAEZTU  AHOTS ETA PIANO BIKOTEA
19 AMURRIO  HOT WOK MUSIKA 
19 ARGOMANIZ LUIS DORAO ESKOLANIA 
20 KUARTANGO ORTZADAR-IOAR ABESBATZA
20 LEGUTIANO MANUEL IRADIER OTXOTEAK
25 ARAIA  ROOTS MUSIKA
25 BERGUENDA  TALES OF WONDER MUSIKA
25 IZARRA  DULTZINEA ABESBATZA
25 ONDATEGI  BALLETA (ZIGOITIAKO GIZARTE 
  ETA KULTURA ZENTROA) 
26 AZILU GURIDI LAUKOTEA
27 ANGOSTO
  SANTUTEGIA GURASOAK ABESBATZA

Eguna   Herria Ikuskizuna

Caja Vital Kutxak hil honetan bere bezeroen esku hainbat kanpaina 
jarri ditu, gehienak aurrezkia bultzatzeko zuzenduak daudenak, eta 

bide batez opari bikainak lortu ahal 
izateko. 

Kutxaren bulego nagusia birmoldatzeko 
lanak belaki handi batez estali izan dira, 
erakundearen gizarte bokazioa islatzen 
duena, Arabako benetako pertsonaien bidez. 
Quintas argazkilariak
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Parapentea, hondartza-boleibola, mendiko 
bizikleta, aquamix-a… ditugu, besteak beste, 

‘Kirol bidean’ ekimenak eskaintzen dituen lehia-
rik interesgarrienetariko batzuk maiatzetik iraile-
ra bitarteko asteburuetan egiteko. ‘Línea Joven’en 
programa hau Caja Vital Kutxaren eta Gasteizko 
Udalaren artean dagoen lankidetza hitzarmena-
ren barruan kokatzen da, 12 eta 30 urte bitarte-
ko gazteei zuzendua dagoena, zeinek 2, 4 edo 5 
ekintzetako hamabi “Erronka Proposamen”en 
artean zenbait kirol mota aukera dezakete. 

Izen-emateak Udalaren www.vitoria-gasteiz.
org webgunean egin daitezke, edo ondoko 
gizartetxeetan: Aldabe, Hegoalde Judimen-
di, Iparralde, Lakua, San Andres eta Mendi-
zorrotza, programaren informazio zehatza 
www.cajavital.es webgunean dagoela. Kuota 
murriztuaz baliatzeko udal kirol txartelaren 
abonatua izatea behar da edo TeleCaja Joven 
txartelaren bidez ordaintzea.

Zer txartela mota da?
Kreditu txartel bat da, kutxazainetan dirua ate-
ratzeko eta mundu osoko dendatan ondasunak 
eta zerbitzuak erosteko aukera eskaintzen due-
na. Erabateko dohainik da eta ez da ordaintzen 
jaulkipen edo mantentze kuotarik. 

Zein da bere kreditu muga?
Kreditu muga pertsona bakoitzaren beharrei 
egokitzen da. Gainera, ‘revolving’ sistema da-

rabil: amortizatutako kopuruak berriz daude 
erabilgarri beste ordainketa batzuetarako. 

Kredituz ordaindutakoa nola 
itzultzen da?
Hileko kuoten bidez, gutxieneko 30 eurotik au-
rrera. Pertsona bakoitzak erabakitzen du hilean 
zenbat ordaindu nahi duen. Gainera kreditua-
ren zati bat edo osoa amortizatu daiteke, pena-
lizaziorik edo inongo komisiorik izan gabe.

Zer abantailak ditu?
•	 Dirua	 itzultzen	 du	 (Urteko	 fakturazioaren	

%1, amortizazioak kendurik). 
•	 Pertsona	bakoitzak	bere	finantzazioa	sakelan	

darama, bideratzeen edo paperen beharrik 
gabe. 

•	 Ondasuna	 eta	 finantzazioa	 dendan	 bertan	
egin dezake, bideratze bakarra txartelaz or-
daintzea dela. 

•	 	‘Revolving’	sistemari	esker	berriz	erabil	dai-
tezke dagoeneko amortizatutako kopuruak. 

•	 Bezeroak	badaki	zein	den	ordaindu	beharre-
ko hileko kuota eta alda dezake bere beharri-
zanen arabera. 

Mendiko bizikletaren zaleek datorren 
ekainaren 27an, igandea, hitzordu bat 

izango dute Caja Vital Kutxa Mendiko Bi-
zikleta Martxarekin. Lehiakorra ez den proba 
hau Goiena Mendi Taldea, Estadio Fundazioa 
eta Gasteizko Udaleko Kirol Sai-
larekin elkarlanean antolatzen 
da.  Martxa honen hogeigarren 
edizio honek hiru ibilaldi ezber-
din izango ditu, 15 eta 48 kilo-
metro bitarteko luzera dituzte-
nak,  parte-hartzaile bakoitzak bere ezaugarriei 
ondoen egokitzen zaiona aukera dezan. Irteera 
eta helmuga Caja Vital Kutxak Salburuan 
duen egoitzan izango dira.

Parte-hartzaileek aldagelen eta dutxen zer-
bitzu bat izango dute Gamarrako Parkean, 
eta jan-edanak hartzeko bi toki egongo dira, 
bata ibilbidean zehar eta bestea heltzerakoan. 
Mediku talde batek zainduko du proba eta la-

guntzazko ibilgailuak ere izango 
dira. 
Izen-emateak ekainaren 12tik 
25era egin ahal izango dira web-
gunearen	bidez	(Ibilaldiaren	egu-
nean ez da egongo izen-ematerik) 

eta janariz hornitzeko eskumuturrekoa CVK 
Mountain Bike Ibilaldiaren bulegoan emango 
da, Vital Eraikineko aparkalekuan, martxaren 
egun berean 8:30etik 9:00etara.

TARJETA VIT  

Emakumearen elkartasunezko 
lasterketa
Hirugarren urtez jarraian, Gasteiz izango 
dugu aukeratu izan den bederatzi hirieta-
riko bat elkartasunezkoa eta herrikoa den 
Emakumearen Lasterketa izateko. Caja 
Vital Kutxaren laguntza duela, bularreko 
minbiziarena aurkako ekimen hau dato-
rren ekainaren 13an egingo da. 5 km-ko 
ibilbidea izango duela, irteera eta helmuga 
Cervantes pasealekuan izango du. Berri 
gehiago eta izen-emateak: www.carrerade-
lamujer.com 
Ordenagailuen zozketa
Hiru ordenagailuen zozketa, 
Kutxako Berriak-en 50. zenba-
kiaren galdetegiari erantzuten 
ari diren irakurle ugarien ar-
tean, datorren ekainaren 14an 
egingo da notarioaren aurrean. 
Irabazleen izenak www.cajavital.es web-
gunean argitaratuko dira, baita Kutxako 
Berriak-en hurrengo alean ere.
Jaibusarekin jai seguruak
Uda guztietan bezala, Jaibusa itzuli da, hau 
da,  Caja Vital Kutxak martxan jartzen 
duen autobus zerbitzu berezia 15 urte bai-
no gehiago dutenak jaietan dauden herri 
arabarretara	hurbiltzeko	era	seguruan.	Da-
torren ekainaren 26an hasiko da Trebiñura, 
Guardiara eta Araiara egingo diren joan-
etorriekin. Billeteen erretserba dagoeneko 
egin daiteke www.cajavital.es edo Línea 
Jaibus	Vital-en	(945	20	34	59).
 Vital Kutxak laguntzen du 
droga mendekotasunei aurre 
egiteko
Caja Vital Kutxak beste urte batez berritu 
du Jaiki Fundazioarekin duen lankidetza 
Hazgarri programa gauzatu ahal izate-
ko, zeinen helburua gazteen artean droga 
mendekotasunei aurre egitea den. Progra-
ma honi esker urtero arriskuan dauden 
dozenaka gazteri eta beren familiei arreta 
eskaintzen zaien. 

Caja Vital Kutxa 
Mendiko Bizikletaren 
20. Ibilaldia ekainaren 

27an izango da

Kirol erronkak 
gazteentzat 

Mendiko bizikletarekin urteko hitzordua 
heldu egin da Berr gehiago
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Produktu  bat
aztertzen


