
EROSKETA  
ARDURATSUA

BIDEZKO MERKATARITZA        COMERCIO JUSTO

 K O N T S U M O -
T A L D E E N T Z A K O  



Kidenda elkarteak bidezko

merkataritza eta kontsumo arduratsua

bultzatzen digu. Horretarako ekonomia

sozial eta solidarioaren aldeko

apustua egin dute.

Pandemia egoeran ere herritarrei

produktuak eskaini eta erosketa

errazteko asmoz, Kidendak

hobekuntzak egin ditu online dendan.

Produktu sorta zabaldu du eta

ordainketa moduak erraztu,

erabiltzaileen segurtasunari

lehentasuna emanez.

Eskuliburu honetan azalduko dizugu

nola eros dezakezun erraz online

dendan.

Horrela, planetako hainbat lekutako

tokiko ekonomien garapenean

lagunduko duzu.

Bidezko merkataritza gara; eta zu?

HURBILTASUNA

https://kidenda.org/es-productos-tienda

N Ó M A D A  |  2 4

https://kidenda.org/es-productos-tienda


Saioa hasi

Klikatu INICIAR  SESIÓN online dendako
hasierako orriaren goiko aldean.
Pantaila honetan geure burua
identifikatuko dugu. Lehen aldian,
erabiltzaile berri bat sortu beharko dugu.
CREAR NUEVA CUENTA aukeraren
bidez egingo dugu. Prozesu hau oso
laburra da. Pantaila batean izena, posta
elektronikoa eta pasahitza besterik ez
dituzu jarri behar. REGISTRAR botoiari
sakatu, eta listo.

Erosketa egin

Behin erabiltzaile kontua sortuta,
produktuak hautatzen joango gara
(elikadura, artisautza, kosmetika,
opariak…). Orriaren goiko aldean dagoen
bilatzailea erabil dezakezu produktuak
aurkitzeko. Behin produktua hautatuta,
klikatu COMPRAR AHORA aukeran.
Produktu bat hautatzen denean, erosketa-
organ gehituko da. Bertan, produktu
bakoitzaren ale kopurua alda daiteke.
Erosketarekin jarraitzeko, sakatu SEGUIR
COMPRANDO botoia, orgako produktuen
zerrendaren eskumako aldean, behean.

Erosketa amaitu

Behin orga beteta, ezinbestekoa da
ACEPTAR LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES aukera hautatzea,
aurrera jarraitu ahal izateko.
Ondoren, CONTINUAR aukera sakatu eta
bidalketaren xehetasunen pantaila irekiko
da. Bertan, entrega egiteko helbidea jarri
behar da. Ez bada pertsona fisikoa,
izenaren eremuan ikastetxe, talde, elkarte,
enpresa edo erakundearen izena jar
daiteke. Eta berriz ere CONTINUAR.
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Ordaintzeko modua aukeratzeko orria
irekitzen da. TRANSFERENTZIA aukeratu.
Transferentzian, sartu eskaera-zenbakia.
GOGOAN IZAN 40 EUROTIK BEHERAKO
ESKAERETAN 6 EUROKO BIDALKETA EZ
DELA ORDAINDU BEHAR. CONTINUAR eta
azken orri bat irekiko zaigu, eskaeran
aldaketak egiteko. Jarri eskaeraren
iruzkinak koadroan kontsumo-taldearen
izena. 
Ezinbestekoa da behean, eskumako aldean
dagoen CONFIRMAR EL PEDIDO aukera
sakatzea. Eskaera jaso eta albaranaren
azken zenbatekoa berretsi ondoren
EGIN BEHAR DA ORDAINKETA. 

Eskaera entregatzea

Erosketaren xedea

Eskaera jasotzeko gunea Kidenda da,
Epalzako Alargunaren kalea 6 zenbakian
Bilbo. 
Bilketa-puntuarekin zailtasunen bat
baduzue, jar zaitezte gurekin
harremanetan, mesedez, beste elkargune
bat ezartzeko.

Tel.: 944792862
kidenda@caritasbi.org
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https://kidenda.org/include/uploads/nodo/Materia

les-Comercio-Justo-y-consumo-responsable-1.pdf

Bidezko merkataritzako produktuen
kontsumoarekin batera, Kidendarentzat
funtsezkoa da sentsibilizazioa
bultzatzea; gure erosteko moduak
eraldaketa sozialerako daukan
garrantzia ikusaraziz. Horregatik, hainbat
pertsona talderekin eta hainbat
eremutan lantzeko material gida hau
erantsi dugu. Hori deskubritu eta
baliabideak erabiltzera gonbidatu nahi
zaituztegu.
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Ordainketa eta eskaera
berrestea4
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Bidezko
Merkataritzaren Printzipioak


