
BEZERO BERRIAK ETA ESKAEREN KUDEAKETA

URBIDE SASKIA jasotzen hasi nahi baduzu, jakin 
beharko genuke:

Gehien komeni zaizun banaketa puntua
Telefono zenbaki bat
Ordaintzeko modua
Maiztasuna (astero/hamabostero)

ESKATU SASKIEI BURUZKO INFORMAZIOA:

E-maila: E-maila: cestaurbide@gmail.com
Telefonoa: 644274371Telefonoa: 644274371
Bloga: cestaurbide.wordpress.comBloga: cestaurbide.wordpress.com
Venta de la estrella kalea, 6, 1. Pab (URITIASOLO-Venta de la estrella kalea, 6, 1. Pab (URITIASOLO-
ADURTZA)ADURTZA)

EZ NAZAZU BOTA, ZURE INTERESEKOA EZ
BANAIZ UTZ NAZAZU BESTE NORBAITEK
IRAKURTZEKO MODUKO LEKUAN, BERRERABIL
NAZAZU EDO BIRZIKLATU! 

FRUTA ETA 
BARAZKIZ 

OSATUTAKO 
OTAR 

EKOLOGIKOAK

ASTERO edo 
HAMABOSTER
O  

ITXIA, OSATUA ETA 
PERTSONALIZATUA

Adurtzan gaude eta 
Gasteizen banaketa 
puntuak ditugu.

mailto:cestaurbide@gmail.com


URBIDE SASKI OSATUA

URBIDE SASKI ITXIA gure katalogoko beste produktu 
batzuekin osatu daiteke; barazkiak, frutak, lekaleak, 
kontserbak…

URBIDE SASKI PERTSONALIZATUA
Saskia zure neurrira ere pertsonalizatu dezakezu, 
katalogoan dauden produktu guztien artetik nahi 
dituzun kopuruak eskatuz. Saski IREKIEN kasuan 
12€ko gutxieneko erosketa egin behar da eta 
zenbatekoa 20€ baino gutxiagokoa bada, euro 1 
kobratuko da.

SASKIAREN MAIZTASUNA
ASTERO edo HAMABOSTERO  jaso daiteke, baina, 
edozein kasutan saskia beti EZEZTATU, ALDATU edo 
OSATU dezakezu aurretiaz jakinarazita.  

BANAKETA LEKUAK
Saskia zure auzora eramango dizugu, egunean zehar 
bila joan zaitezen inguruko dendetan banatuz.
GASTEIZEN:
HIRIBIDEA
ARMENTIA
PILAR
SALBURUA
KOROATZEA
ARANA
LAKUA
ZABALGANA
ADURTZA GASTEIZTIK KANPO:
ERDIALDEA TROKONIZ
ALDE ZAHARRA ALEGRIA
JUDIZMENDI AGURAIN

ESKORIATZA
ARRASATE

Etxera ere eramaten dugu nahi izanez gero (4€)

ZEINTZUK DIRA URBIDEREN PRINTZIPIOAK?

-Produktu ekologikoak eskaintzea ekoizlearengandik 
zuzenean eta informatzea; nola eta non ekoiztu diren, 
zer baldintzatan, eta batez ere nork ekoiztu dituen, 
hauei aurpegia eta izena jarriz, albiste laburrekin, 
bisitak antolatuz…
-Ekoizle ekologikoekin hitzarmenak egin, beraien 
produktuei bidezkoa eta duina den irteera bermatuz.
-Zigilu ekologikoaz gain, nekazarientzat eta 
inguruarentzat onak izango diren irizpideak ere 
txertatzeko konpromisoa hartzen dugu.
EKOIZLEAK
Ekoizleekiko hurbiltasuna eta ezagutza zuzena 
lehenesten ditugu; lan egiten dugun nekazarietako 
batzuk hauek dira:  

- Adolfo Heredia (ARABA)
- Mikel Ancín (NAFARROA)
- Mikel Monasterio (ARABA)
- Oscar Bolivar (ARABA)
- Xabi Akizu (GIPUZKOA)
- Arantza Adana (ARABA)
- José Miguel (ARAGOI)...

SASKIAK 
Asteazkenetan posta bat bidaltzen dugu aste 
bakoitzeko proposamenarekin. Edukia sasoi 
bakoitzean eskuragarri dauden produktuen arabera 
aldatzen da.
Produktu guztiak azaltzen diren katalogoa ere 
eransten dugu.

URBIDE SASKI ITXIA
SASKI ITZIAREN prezioa 20€ da beti
ITXIA izatearren %10eko deskontua du katalogo 
irekian azaltzen diren prezioekiko.
Saskiko produkturen bat aldatzerakoan deskontua 
galtzen da.
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