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1. WEBGUNEAN SARTZEA 
Webgunean sartzeko 2 aukera dituzu: 

1) https://www.errigora.eus/user helbidera jo 

2) Webgunearen goiburuan aurkituko duzun “Sartu” esteka sakatuz. 

 

Zure erabiltzailea zure emaila izango da eta pasahitza Errigorako arduradunak 
jakinaraziko dizu. Lehenengo aldiz sartzerakoan, pasahitza aldaku beharko 
duzu. 

  

https://www.errigora.eus/user
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2. GUNEEN KUDEAKETA 
Plataforman sartzerakoan, kanpainan zure ardurapean dauden guneak 
ikusiko duzu.  

Zerrendan guneren bat faltan botatzen baduzu edo kanpainan zehar landuko 
ez baduzu, mesedez, jar zaitez Errigorako kideren batekin informazioa 
zuzendu dezan. 

Gune bakoitzerako ondorengo informazioa ikusiko duzu: 

• Gunearen kokapena. 
• Banaketa eta deskargarako informazioa. 
• Eskaeran kudeaketarako botoiak. 

 

2.1. Gunearen kokapena zehaztu 

Kontsumitzaileek mapa bat erakutsiko diegu eskaerak (online zein esku orri 
bitartez) non egin daitezkeen jakin dezaten, beraz, garrantzitsua da gunearen 
helbidea zehaztea.  
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Kokapena editatzerakoan, helbidea eta posta kodea adierazi beharko dituzu 
gutxienez.  

 

Koordenatuak jartzea ez da beharrezkoa webgunea kokapena bilatzen 
saiatuko baita, baina bai komeni da mapan non kokatu duen ikustea eta 
egokia ez bada koordenatuak zuzentzea. 
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Google Maps-en koordenatuak bilatzea 

Gunearen kokapena ez bada egokia, koordenatuak bilatu eta sartu beharko 
dituzu. Horretarako GoogleMaps erabiltzea gomendatzen dizugu.  Jarraitu 
beharreko pausuak ondorengoak dira. 

1) Lekua bilatu bilatzailea edo mapan zehar mugituz. 

2) Kokapen zehatza duzunean, eskumako botoiarekin sakatu eta “Zer 
dago hemen” aukeran klik egin 

 

3) Informazio txartelean koordenatuak ikusiko dituzu: lehenengo datua 
latitudea da eta bigarrena longitudea. 

 

 

 

2.2. Kanpainako informazioa kargatu 

Kanpainan guneari dagokion bi atal dira zuk bete beharrekoak: 

• Banaketarako informazioa: kontsumitzaileek egindako eskaera noiz 
jasoko duten adierazteko. 
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• Deskargarako informazioa: zure gunea deskarga gune izanez gero, 
logistika arduradunari kamioia/furgoneta noiz joan ahal den 
jakinarazteko. 

 

 

Banaketarako gune bakoitzak ondorengo informazioa izan beharko du: 

1) Bertan jasotako eskaerak ze gunetan banatuko diren (orokorrean 
berdina izango da). Oharra: adierazitako informazioa ez bada egokia jar zaitez 
harremanetan Errigorako arduradunarekin. 

2) Banaketarako epeak: Banaketa datak adierazteko, data/orduak adierazi 
behar dira. Horrez gain, oharrak ere adierazi daitez (Adib. Dendako 
ohiko ordutegian). Oharra: informazio hau, bakarrik adierazi ahal izango dute  
banaketa egiten duten guneak.  
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Deskargari dagokionez, adierazi beharreko informazioa antzekoa izango da: 

1) Produktuak ze gunetan deskargatuko diren. 

2) Deskarga egiteko data eta ordu tarte egokienak. Kasu honetan ere, 
oharrak sartzeko aukera dugu. Oharra: informazio hau, bakarrik adierazi ahal 
izango dute produktuak bere gunean jasoko dituzten guneak.   
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2.4. Eskaeren zerrendak jasotzea 

Behin eskaera epea bukatuta, atal honetatik deskargatu ahal izango dituzu 
zerrendak. Alde batetik, gunean banatu beharreko eskaera guztien (online, 
eskuorri zein totalak) informazioa eta bestetik, kamioia/furgoneta zure gunera 
heltzerakoan, bertan jasoko dituzun produktu kopuruena. 
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3. ESKAEREN KUDEAKETA 
Kanpainan zehar gune ezberdinetan egindako eskaerak ikusteko eta 
gehitzeko aukera izango duzu. 

 

3.1. Online 

Botoi hau guneak online eskaerak onartzen baditu soilik ikusiko duzu. Bertan 
agertuko dira, webgunearen bitartez kontsumitzaileek egindako eskaerak. 

3.2. Eskuorria 

Hemen eskuorri bitartez egindako eskaerak kudeatzeko aukera izango duzu. 
Botoian sakatzerakoan, eskuorrietako eskaeren zerrenda ikusiko duzu eta, 
epea zabalik egonez gero, bertatik erregistratu ahal izango dituzu zure 
gunean eskuorri edo bestelako bitarteko bidez jasotako eskaerak, horretarako 
prestatu dugun inprimakia erabiliz. 

 

Gogoratu inprimaki honetan emaila adieraziz gero, eskatzaileari email bat 
helaraziko diogu (eskaera epea bukatzerakoan) online ordainketa egiteko 
aukera emanez. 
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3.3. Totalak 

Eskuorrietako datuak “pikatzeko” aukerarik ez baduzu, orainarte bezala, gune 
bakoitzeko datuak helarazi ahal izango dizkiguzu: 

 

 

 


