Galdutakoak 17/07/10
























Abanikoa
Txakurrentzako haginkaria poltsan
Poltsa zapatekin eta beste poltsa batekin
ECIeko poltsa oinetako altxekin
ECIeko poltsa oihal gorri zati batekin
USB kablea
Miribilla Gimnasioko txartela M.B.T izenekoa
Erosketarako karroa Egunon Etxekoa
Diru zorro marroia Simply txartelarekin
Puntuzko jertse urdina
Puntuzko jertse beixa kremaileraduna
DNI, Visa eta barik txartelak E.B.V.C izenekoak
Eguzkitarako betaurreko urdinak
Ray Ban moduko eguzkitarako betaurreko beltzak
Iturri giltzari Amsterdam bi giltzekin
Diru zorro beltza
Diru zorro beltza giltza, barik eta hainbat txanponekin
Hozkailu eramangarri urdina
Mediku paperak M.T.E.B. izenekoak
Patinetea
Boltatxo urdin eta arrosako eskumuturrekoa
Gutun azal handia argazkiekin
AIZ txartela E.U. izenekoa

Galdutakoak 17/07/07























Aterki marroia eta beltza marraduna
Umezko betaurrekoak armazoi urdin eta gorria
Betaurrekoak armazoi granate
Diru zorro gorria hainbat txanponekin
Estutxe marroia
Umezko poltsa marroia ahate buruarekin
Diru zorro NAN eta beste txartelekin J.F.R izenekoa
Ipar Kutxa giltzari 4 giltzekin
Kolorezko zinta hainbat giltzekin (haietako bat autoko da)
Betaurreko zorro beltza gradudun betaurreko beltzekin
Poltsa grisa nezeser eta hainbat kremekin
Kirol jertse arrosa txikia
Fular grisa
Aterki tolesgarri grisa kirten txikia beltza
Poltsa beltza blue jeans jakarekin
Aurikularrak
Aterki morea kirten morea
Betaurreko zorro marroia trapuarekin betaurrekorik gabe
Txanpon zorro beltza Simply txartelarekin
Diru zorro grisa hutsik
Eguzkitarako betaurrekoak kristal urdinak

Galdutakoak 17/07/03






Txartel zorro EHUko txartelarekin L.C.O. izenean
Diru zorro marroia barik gorria eta beste txartelekin M.P.R.G izenekoak
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza automatikoa
Aterki tolesgarri urdina estanpatu beixa kirten urdina
Aterki estanpatu arrosa eta grisa kirten gardena Giovanni markakoa















Aterki beltza kirten beltza Nehao
Itsas urdin koloreko aterkia erremate beixa egurrezko kirtena
Giltzari-zorro marroi-beltza 3 giltzekin
Eguzkitarako betaurreko marroiak Ray BAn markakoak
Aterki berdea estanpatua marrak goiko aldean
Diru zorro lehoinabar estanpatuta MUGI eta beste txartelak R.A.C izenekoak
Telefono mugikorra beltza BQ markakoa atzekalde zuria
Jaka luze urdina anorak modukoa
NAN eta La Caixa txartela J.L.P.L izenekoa
Telefono mugikor zuria Samsung Duos markakoa pantaila apurtuta
Zerbitzu Juridiko gutuna R.A.R.Vri zuzenduta
Karpeta laranja R.M.D.E izenekoa lan egoera eta curriculumekin
Kirol jertse txikia beltza bihotz arrosekin

Galdutakoak 17/06/30




















ONCE ikastaroaren bi liburu
Zigarro kaxa marroia tabako eta telefono txartelarekin
Snoopy giltzari 3 giltzekin
Eraztun 3 giltzekin
Opel autoko giltza
Aterki beltza kirten beltza
Bilbao Kirolak eta DIA txartela T.F.V. izenekoak
Poltsa txikia betaurreko laranja eta kutxatilarekin
Puntuzko jaka fina beltza
Puntuzko jaka fina beltza
Puntuzko jaka fina beltza bordatu atzealdean
Poltsa edalontzi eta betaurreko zorroarekin
Karpeta berdea Lanbide eta Erreka Mari Institutuko paperekin
R.T.M izeneko NANa
Aterki tolesgarri txikia beixa marrazkia kirtenean
Blue jeans moduko aterkia
Boliviako diru zorro marroia
Kirol jertse kremailera eta kaputxaduna, 8 neurrikoa Mayoral markakoa

Galdutakoak 17/06/26















Ur pistola bi
Motxila txikia urdina ura, toallitak eta hainbat gauzekin
Tutu luzea AS egunkarian bilduta
Telefono mugikorra beltza txikia botoi horiak Smasung markakoa
Abaniko beltza
La Union autobusetako txartela M.A. de R. izenekoa
Paperezko poltsa gorria edalontzi kaxarekin
Motxila gorria Jake marrazkiekin
Hegazkinlari moduko eguzkitarako betaurrekoak Ray Ban markakoak
Kirol poltsa beltza plastikozko kaxa eta aldizkariarekin
Oihalezko poltsa beltza hozkailu eramangarri berdearekin
Paperak eta dirua
Loredun txanoa
Txartel zorroa 2 kreditu txartelekin S.G izenekoak

Galdutakoak 17/06/23












Larruzko giltzari marroia hiru giltzekin
Giltzari mosketoia eta esne kaxa hiru giltzekin
Bi urrezko belarritako
Oihalezko poltsa beltza maionesako pote huts batekin
Gradudun betaurrekoak armazoi urdina beso estanpatua kordoi beltza
Txanpon zorro grisa barik txartelarekin
Telefono mugikor estalki urdina Samsung markakoa
Kamuflaje jaka
Diru zorro urdina NAN eta paper batzuk I.D.O. izenekoak
Itsas urdin puntuzko jertsea, lepo altua, kremailerarekin

Galdutakoak 17/06/19
























Dokumentaziorik gabeko diru zorroa
Erosketarako karro gorria
Diru zorro urdina Bilbao Kirolak eta barik txartelekin E.J.U izenekoak
Paperezko poltsa zuria makillaje produktuekin
Karpeta berdea partiturekin
Aterki tolesgarri oso txikia arrosa eta marra zuri-beltzak
Aterki tolesgarri gorria, kirten gorria
Aterki gardena zati beltza kirten beltza
Aterki morea kolorezko tantekin urrezko kirtena
Umezko aterki beltza Monster High-ekoa
Umezko aterki granate-beixa kolorekoa kirten granatea
Aterki morea zati marroia kirten morea
HM dendako poltsa egoskari eta alkandorarekin
Zorro beltza betaurreko gradudunekin armazoi urdina eta beltza
Amann estankoko txartel zorroa barik txartelarekin
Eskularru beltza
Maristas ikastetxeko domina
Euskalteleko SIM txartela
Txanpon zorroa
Txanpon zorroa
Cervantes Haur-eskolako karpeta laranja paper batzuekin
Aterki tolesgarri marroi-grisa

Galdutakoak 17/06/16



















Fular gorria
Plastikozko aterki gardena erremate eta kirten berdea
Bilbao Kirolako txartela E.D.M.B. izenekoa
Bilbao Kirolako txartela A.F.S. izenekoa
Laboral Kutxako paperak “Productos de Inversión”
Fluor koloreko abanikoa
Lastozko kapela / visera beltza
Paperezko poltsa zuria bata zuri batekin
Jostailuzko auto telegidatua
Poltsa beltza poltsa marroian
Larru moduko umezko jaka
Txartel zorro A.T.D.S. izeneko barik (blokeatuta) beste barik eta SIM txartelarekin
Distiratsu oihalezko aterki beltza estanpatu zuria
Aterki zuria estanpatu marroia eta beltza
J.H.C izenekoa NANa
Shimai dendako poltsa beltza Eroskiko uniformearekin
Txanpon zorro gorria barik txartelarekin





Aterki tolesgarri beltza kirten beltza Jani Markel
Pesako enpresa txartela J.A.M.A izenekoa
Telefono mugikorra beltza Sony Experia markakoa

Galdutakoak 17/06/12














Pendrive laranja O. izenekoa
Aterki urdina koadrozko zati bat egurrezko kirtena
Kutxabank txartela L.M.G.D
Poltsa blue jeans moduko prakarekin, alkandora eta aterki tolesgarria
Pilota “Mini Punching ball”
Aterki koadro zuri eta marra beltzekin, kirten beltza
Jertse fina beltza puntuzkoa
Ikaste eta elbarritasun txartelak J.E.C izenekoak
Pastazko eguzkitarako betaurrekoak lehoinabar
Telefono mugikorra metal-urdina Samsung markakoa
Jesuitas ikastetxeko kirol jertsea
Aterki tolesgarri gorria plastikozko poltsan

Galdutakoak 17/06/09






















Umezko motxila urdina Mickey Mousena
Aterki beltza erremate urdina kirten beltza
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza
Giltzari dado London hainbat giltzekin
Diru zorro barik eta beste txartelekin A.P.H. izenekoa
Txanpon zorro beltza Euskal Herria
Diru zorro urdina NAN eta beste txartelekin C.F.A. izenekoa
Liburua, “Einstein, su vida y su universo”
Diru zorro borobil urdina L.G.S. izenekoa NANarekin
C.J M izeneko paperak (CAP)
Bi giltza lazo zuri batean
Aterki granate erremate beixa kirten granate
Abanikoa “Portugal”
ECI poltsa tupper eta mahai-tresnekin
La Caixako aurrezki-libreta K.A. izenekoa
Larru moduko jaka beltza
Betaurreko zorro zuria gradudun betaurreko estuak pasta beltzekoak
Sfera dendako poltsa praka berdearekin
Puntuzko jertse beixa
Decathlon dendako poltsa elikagai proteikoarekin

Galdutakoak 17/06/05










Kremailerazko kirol jertse arrosa
Txartel zorro R.I.M.M izenekoa
Orrazia
Telefono mugikorra beltza zorro arrosan Samsung markakoa
Aterki tolesgarri morea tanta arrosekin kirten morea
Aterki tolesgarri koadro berdekoa kirten beltza
Aterki marroia tanta zuriak erremate laranja kirten marroia
Aterki lore zurizko estanpatua atzealde urdina kirten beltza








Aterki ertaina beltza egurrezko kirtena botoiarekin
Txartel zorro urdina NAN este beste txartelekin R.M H izenekoa
Zara dendako poltsa azpiko arropa zuriarekin
Poltsa txankletekin
Oihalezko zorro beltza eguzkitarako betaurrekoekin
Puntuzko jertsea marroia/beixa

Galdutakoak 02/06/17


















M.G.U izeneko NANa
Umezko diru zorro borobila Peppa Pig-ena
Metalezko gradudun betaurreko estuak
Motxila fuxia arropa eta zapatilekin
Txapel grisa
Kirol jertse 8 neurrikoa S D Indautxu
Liburua “Aprendiendo de los mejores”
Liburua "Nuestro agente en Judea"
Txubaskero gorria
Zilarrezko poltsa Pacha gutunazal marroiarekin
Aterki koadro berdekoa kirten berdea
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza Nehao
Aterki tolesgarri beltza egurrezko kirtena Chalu
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza Chalu
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza eta egurrezko antzeratzea Chalu
Aterki beltza eta marroia kirten beltza josturekin Ezpeleta

Galdutakoak 17/05/29





























Gradudun betaurreko granateak
Oihalezko poltsa beltza jertse beixarekin, Nivea krema eta IMQ txartela A.M.G.R. izenekoa
CCOO gutun-azala M.V.C izenekoa
Betaurreko zorro hutsik Ray Ban Markakoa
Oihalezko betaurreko zorro beltza eguzkitarako betaurrekoekin urdin eta beltz kolorekoak
Puntuzko jertse fin grisa
Zorro beltza tanta zuriekin hutsik
Barrubigun jaka granatea
Puntuzko jaka fina urdin kolorekoa
Zuri-urdin marradun zapia
Karpeta urdina apunteekin
Txartel zorro urdina AIZ eta beste gauzekin C.S.C.V. izenekoa
Poltsa panty eta letra zopa aldizkariekin
Poltsa Salbuair medikamentuarekin
BBVAko gutuna J.M.F.G. izenekoa
Txanpon zorro beltza
USB kablea
Larru moduko jaka urdina
Hozkailu eramangarria beix kolorekoa
Puntuzko jaka gris ilun kolorekoa
Santiago Apostol ikastetxeko kirol jertse urdina
Kirol jertse arrosa harribitxiekin sorbaldetan
Kirol jertse polarra itsas urdin kolorekoa
Eguzkitarako betaurrekoak armazoi marroia Paco Rabane markakoa
Txartel zorro barik txartelarekin A. I. G izenekoa
Koadrozko motxila grisa Billabong markakoa
Paperezko poltsa marroia arroparekin

Galdutakoak 17/05/26












Umezko motxila arrosa
Jaka gorria
Kirol jertse grisa eta beltza
Txartel zorro NAN eta beste gauzekin M. del P. B.G izenekoa
Zaku moduko motxila gorria arroparekin
Oihalezko motxila laranja arroparekin
Aterki tolesgarri koadro berdeak kirten beltza
Aterki berdea zati bat beixa egurrezko kirtena
Ume aterki gorria Minnierena
Hiru giltza eraztunean

Galdutakoak 17/05/22













Diru zorro morea U.G.I. izeneko barik txartela
Blazer moduko kotoizko jaka grisa
Blue-jeans jaka 09/10 neurrikoa
Sareta moduko motxila urdina, zapatila eta kirol arroparekin
Puntuzko jertse fin beltza, lepo borobila
Betaurreko zorro biguna beltz kolorekoa gradudun pasta beltzeko betaurrekoekin
Elikagai maneatzaile txartela M.S.P. izenekoa
Fular estanpatua zuri eta beltza
Aterki beltza kirten beltza
Aterki urdina distiratsua egurrezko kirtena
Aterki lehoinabar estanpatua kirten marroia
Aterki ertain beltza automatikoa kirten beltza

Galdutakoak 17/05/19





















Umezko motxila arrosa txakurtxo batekin
Aterki tolesgarri marroia, erremate morea, zorro berdinean
Tantadun aterki tolesgarri beltza
Motxila gris/berdea Quechua markakoa zapatilekin
Telefono mugikorra beltza Nokia markakoa
Ume jertse urdina kremaileraduna
Koaderno “Nuestra salvación en Cristo” M.C. izenekoa
Aterki tolesgarri urdina metalezko kirtena
A.R. de J. izeneko Familia Ugariko titulua
Txartel zorro ANA kopia eta beste gauzekin J.A.A. izenekoa
Diru zorro marroia gidatzeko baimena eta beste gauzekin G.V.O.L. izenekoa
Paperezko poltsa zuri/urdina toalla eta galtzerdiekin
Blue jeans jaka Levi´s markakoa
Pastako gradudun betaurreko beltzak, beso koadro marroiak
Karpeta gorria paper eta familia liburua L.G eta C.L. izenekoa
Kirol jertsea urdina
Metalezko USBa
Kirol jertse urdina itxita kaputxaduna
Txanpon zorro beltza NAN eta beste gauzekin N.H. izenekoa

Galdutakoak 17/05/15





















Oihalezko poltsa beltza emakumezko arropa zuria eta beltza
Laneko jaka Instalaciones Eléctricas Sergio
Katuentzako are zaku
Bi giltza eraztun batean, bata segurtasunekoa urdin kolorekoa
Maleta urdina koaderno eta estutxearekin
Aterki tolesgarri marroia erremate beixa Jani Markel markakoa
Bilbao Musika carpeta M.J.M izenekoa
Eguzkitarako betaurreko granateak Ray Ban markakoak
Diru zorro hostoz estanpatua NAN eta beste gauzekin M.A.S.A. izenekoa
Txartel zorro beltza
M.S.D. izeneko Osakidetza txartela
Karpeta ingeleseko liburuekin
Erloju beltza
Loredun txartel zorroa Dermitek eta beste txartelekin
Zaku moduko Star Wars motxila
Aterki morea kirten morea
Umezko kirol jertsea lepo grisa
Zaku moduko motxila urdina karpeta berde batekin
Bizikleta gorria

Galdutakoak 17/05/12














Metropolitan gimnasioko txartela A.Z.A izenekoa
Aterki granate zati bat beltza loreduna kirten arrosa/morea
Bob Esponjako aterkia
Aterki koadrokoa urdina/beltza, kirten zuzena
Ives Rocher dendako poltsa tuper batekin
Oihalezko jaka grisa
Jertse grisa
Poltsa horia arropa beltzarekin
Giltza bat kordel batean
Telefono mugikorra Huawei markakoa panpina irudi batekin azalean
Larru moduko jaka beltza V.O. izenean
Bilbon Bizi txartela

Galdutakoak 17/05/08


















Bufanda gorria
Fular urdina lore txikiekin
Patrulla Caninako kirol-jertsea A.R. izenekoa
BBK txartela A.M.H.S de T izenekoa
Txartel zorroa Gitzatrans txartelarekin E.G.B izenekoa
Aterki gardena bihotz zuriekin kirten gardena
Aterki beltza kirten beltza
Supernenas motxila arroparekin
Mostaza koloreko fularra
Gradudun pastako betaurreko ilunak
IF dendako poltsa nezeser batekin
Jaka fina itsas urdin kolorekoa
Diru zorro aulki estanpatua Osakidetzako txartela M.N.N-rena
Txartel zorro berdea argazki eta loteriarekin
Rebeka moduko jertse beixa
Capitan Amerikako kirol jertse urdina



Sfera dendako poltsa arroparekin

Galdutakoak 17/05/05
















Koadrozko estutxea irakurtzeko betaurrekoekin
Umezko gurpil aulkia
Poltsa soinekoarekin
Giltzari bi giltzekin
Travel txartela
Motxila arroas/morea arroparekin
Oihalezko poltsa estanpatua berde/arroas/zuria arroparekin
Betaurreko estutxe beltza metalezko gradudun betaurrekoekin
Aterki tolesgarri beltza marrazki beltzekin kirten fina beltza
Txanpon zorro marroia txanponekin
Panpina soineko horiarekin
Aterki beltza, egurrezko kirtena
H&M dendako poltsa zapatila beltzekin
Umezko jaka barrubiguna beltza

Galdutakoak 17/05/02



























Poltsa hozkailu eramangarri gorriarekin
Paperezko poltsa blue jeans praka motzekin
Kandadu autoko hiru giltzekin
Gizatrans txartela M.A.A.S izenekoa
Zorro urdina Mª I.C. izenekoa
Gabardinako gerriko beixa
Fular berdea
Pastako betaurreko gorriak
Maleta beltza ordenagailuarekin
Areki grisa tanta zuriekin kirten zuzen beltza
Umezko aterkia plastiko gardena tanta koloretsuarekin
Aterki beltza, barrukoa grisa metalezkoa, letra laranja/zuriekin, kirten zuzen beltza
Aterki plastiko gardena loretxu horiekin
Aterki plastiko gardena erremate+kirten beixa
Aterki tolesgarri koadro gris eta beltzekin kirten beixa
Aterki tolesgarri morea kirten morea
Aterki tolesgarri ertaina beltza, kirten zuzena beltza
Aterki tolesgarri beltza, egurrezko kirtena Jani Markel markakoa
Aterki tolesgarri beltza, egurrezko kirtena Nehao markakoa
Aterki tolesgarri beltza, kirten beltza Jani Markel markakoa
Aterki gardena zomorro moduko marrazkiekin
Aterki berdea neska marrazkiekin kirten beltza
Belarritako eraztun urre kolorekoa harri txikiekin zintzilika
Osakidetzako txartela I. izenekoa
Txartel zorroa Bilbao Kirolak txartelarekin K.C.V izenekoa
Txartel zorro beltza jubilatuen kluba txartelarekin M.A.A.R izenekoa

Galdutakoak 17/04/28







Umezko blue jean jaka, G izenekoa
Diru zorro marroia P.B.V izenekoa NANarekin
Telefono mugikorra Nokia markakoa tekladuarekin beltza eta urre kolorekoa
Dortoka pelutxezkoa
Jaka beltza barrukoa urdina I. izenekoa
Bisera beltza






Txartel zorroa DIA txartelarekin
Fular estanpatua gorri/arrosa/urdina/berdea kolorekoa
Txaleko barrubigun berdea, txanoduna, barrukoa urdina
Eguzkitarako betaurrekoak armazoi urrezkoa kristal marroiak

Galdutakoak 17/04/24










Loiuko zentroaren txartela eta barik I.C izenekoak
Zorro beltza NAN F.R.C izenekoa
Ume gurpil aulki tolesgarria Mc Laren markakoa
Zara dendako poltsa arroparekin, kamiseta zuria
Kotoizko fular beltza
Eguzkitarako betaurreko beltzak
Giltza bat
Giltza bat Mickey giltzarian

Galdutakoak 17/04/21

















Bi poltsa, bata gardena erremate arrosa eta bestea zuria
Jaka berdea barrubiguna
Karpeta beltza Lanbide paperekin J.C.A. izenekoak
Aterki granate lore arrosekin kirten granatea
Jaka berdea barrubiguna txano grisarekin
Kirol jertse beltza kremailera zuria
Fular estanpatua beltza katxemir moduko grisa eta arrosa
Poltsa zapatekin
Zorro beixa letra beltzak makillaje eta pilulekin
Zorro marroia tanta beixekin erosketarako orga delakoa
Makila beltza txikia
Osakidetza txartela K. E. izenekoa
Telefono mugikorra beltza zorro beltzan
Zorro beltza Surne izenarekin poltsa tolesgarria delakoa
Giltzari tango irudiarekin bi giltzekin

Galdutakoak 17/04/18













Bisera krema kolorekoa
Kirol jertse urdina
Poltsa granate arropa beltzarekin
Poltsa itsas urdin kolorekoa eskuohial urdinarekin
Kirol jertse arrosa C&A markakoa
Hozkailu eramangarria horia Royal markakoa
Laban berdea
Umezko motorra urdina eta gorria Moltó markakoa
Jaspeztatu txano grisa H&M markakoa
Koadrozko aterki urdina kirten egur modukoa
Koadrozko aterki granate, beixa eta beltza kirten beltza

Galdutakoak 17/04/10



















Urrezko zintzilikarioa kanpai modukoa
Aterki beltza kirten beltza
Telefono mugikorra beltza Huawei markakoa
Gutunazal horia DHLkoa M.S.Q.M izeneko paperekin
Koadrozko aterki urdina egurrezko kirtena
Aterki tolesgarri granatea kirten txikia egurrezkoa
Aterki gris distiratsua, barrukoa berdea Martxa Artxandakoa
Zuri eta more marradun aterkia, kirten morea Ezpeleta markakoa
Osakidetzako segurtasun txartela M.F.G. izenekoa
Aterki tolesgarri beltza marrazkiekin zati batean, kirten beltza Inesis markakoa
Aterki tolesgarria lehoinabar estanpatua, kirten fina beltza
Aterki lore eta lehoinabar estanpatu marroia, egurrezko kirten
Aterki beltza tanta gorriekin
Aterki tolesgarri granate, goiko aldena koadro berdeak
Diru zorro beixa 1.75€kin
E.A.R.M izenekoa AIZ txartela
Osakidetza txartela M. del M. B.L. izenekoa

Galdutakoak 17/04/07





























Poltsa aterki bat poltsan eta zapata poltsa batekin
Zaku moduko oihalezko motxila marroi eta zuria marraduna
Jertse granate marra grisekin
"Bremengo musikariak" liburua
Aterki ertaina beltza kirten beltza automatikoa
Euritarako txanoa
Zorroa K.M.B izeneko NANarekin
Zorroa Pesako txartelarekin I.L.R. izenekoa
Jaguar erloju metalezkoa
Aterki marroia koadro beixekin kirten fina marroia
Aterki morea kirten beltza
Aterki beltza kirten beltza
Aterki gorria kirten gorria
Aterki beltza kirten beltza Giovanni markakoa
Aterki urdina lehoinabar estanpatua kirten beltza
Aterki urdina ertz beixa egurrezko kirtena
Aterki tolesgarri beltza tanta grisak kirten txikia beltza
Umezko gurpil aulki estalki gardena
B2 txartela M.G.S. izenekoa
Kordelezko giltzari giltza ugariekin
Txanpon-zorro marroia txanponekin
Oihalezko poltsa marroia txano eta paperekin
Aterki koadro zuri-beltzak, kirten beltza
Makila
Ile-guri moduko jaka alberjinia kolorekoa
Gradudun plastikozko betaurreko beltzak
Txartel zorro zuri-gorri V.A.A. izeneko barik txartel gorriarekin eta 5€

Galdutakoak 17/04/03







Pontxo moduko puntuzko jertse grisa eta marroia
Larruzko jaka marroia
Poltsa errektangularra toalla batekin
Txnapon zorro arrosa eta urrezkoa barik txartelarekin
J.M.C.R. izeneko barik gorria, 5€ eta travel txartela zorro batean










Belarritako urrezko bolatxoa
Poltsa zapatila beltzekin
Puntuzko bufanda-buff beltza
Eraztuna 7 giltzekin
P.E izeneko gutuna
Puntuzko jertse beltza luzea
Kirol jertsea itsau urdin kolorekoa Pepe Jeans markakoa
M.V. familia eskola faktura

Galdutakoak 17/03/31

























Paperezko poltsa grisa Jack&Jones dendakoa kamiseta batekin
Diru zorro marroia eta beltza txanponekin
Poltsa gorria Athleticeko zira batekin
Motxila beltza Air France etiketarekin
Diru zorro granate barik (blokeatuta) eta txanponekin I.C.A. izenekoa
LG markako telefono mugikorra pantaila apurtuta eta silikonazko fundarekin
Jaka laranja
Umezko motxila Hulkena
Umeak eramateko motxila Nenuco markakoa
Alcatel One Touch markako telefono mugikorra gris metalizatua
AIZ eta barik txartela M. A. izenekoa
Betaurreko zorro berdea gradudun betaurrekoekin armazoi urdina
LG markako telefono mugikorra smiley zintzilikari batekin
Euritarako txano urdina
Poltsa arropa arrosarekin
Poltsa bota marroiekin
Aterki gorria kirten beltza
Aterki urdina tanta zuriak Hello Kittyrena
Aterki gardena zati bat arrosa kirten arrosa
Aterki marraduna arrosa-marroia kirten marroia
Samsung markako telefono mugikorra txikia estalkiduna gorria eta beltza
Quechua markako motxila txikia toalla eta kamiseta berdearekin
Puntuzko txano grisa borlarekin

Galdutakoak 17/03/27



















Lumazko jaka beltza barrukoa arrosa
Oihalezko poltsa Diputaziokoa kafearekin
Aterki tolesgarri urdina koadrozko ertz beixa kirten beltza
Aterki tolesgarri grisa estanpatu eta ertz beltza kirten beltza
Aterki tolesgarri arrosa beix marrazkiekin kirten arrosa
Eguzkirako betaurreko beltzak, goiko aldean urrezkoak Armani logoarekin
Plastikozko aterkia letrekin eta ertz beltza, kirten beltza
Aterki tolesgarri beltza, kirten beltza Chaju markakoa
Aterki beltza kolorezko tantekin
Aterki granate greka beixa, kirten granatea
Aterki estanpatua lehoinabar berde/beltza/zuri kolorekoa
Aterki beltza kirten beltza Gotta markakoa
Club Dia txartela
IMQ txartela M.T.C.M. izenekoa
Umezko jaka/Jertse grisa barrukoa laranja
Aterki berde pistatxo ertz marroia kirten marroia
Plastikozko karpeta laranja handia

Galdutakoak 17/03/24













Giltzari giltza batekin
Eraztuna 3 giltzekin
Giltzari 11 giltzekin
Gradudun betaurrekoak armazoi beltza
Aterki tolesgarri beltza
A.R.C. izeneko NANa
Txartel zorroa NAN kopia eta besteak J.F.T.S izenekoa
Txartel zorroa C.B.M. izeneko NANarekin
Bambi pelutxea
Aurikular berdeak
Poltsa sendagaiekin (Ixia eta Simvastatina)

Galdutakoak 17/03/20


















Metalezko eraztun marroia 2 giltzekin
Poltsa beltza hutsik
Puntuzko bufanda-buff beltza
Bufanda gris kolorekoa
Aurikularrak Banco Santanderrek oparitutakoa
J.M. izenekoa jaka grisa txikia
Fular beixa eta urrezkoa
Fularra berde/urdina/granate/gris kolorekoa
Kordel beltza buru-hezur marrazkiekin hainbat giltzekin
S.F. izeneko mediku paperak
Aterki tolesgarri txikia marroia loretxo marroiekin
Belarritako eraztun zilarrezkoa
Kirol jertsea Billabong markakoa kremailera beltza, marrazkia aurreko aldean.
Jostailuzko kreditu txartela
Txartel zorro arrosa barik txartelarekin
Elkar dendako poltsa opariarekin

Galdutakoak 17/03/17




















Poltsa barruko arroparekin
Ispilu betaurrekoak armazoi gorria
Betaurreko zorro beltza
Zorro beltza R.N.O.A izeneko txartelekin
Jaka grisa barrukoa fluoreszente txano urdina
Poltsa tinta-kartutxoekin
Poltsa argindar materialarekin
Fular beltza
Gradudun betaurrekoak armazoi urdina
Poltsa baloiarekin
Zorro L.E.I. izeneko liburutegi txartelarekin
Oihalezko poltsa marroia Zubiri dendakoa arroparekin
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza
Fular morea bolatxoekin
Aterki beltza kirten beltza Jani Markel markakoa
Aterki handia beltza egurrezko kirtena
Aterki tolesgarri beltza egurrezko kirtena Jani Markel markakoa





Aterki tolesgarri beltza tanta zuriekin eta kolorezko arrainak
Pastazko betaurreko moreak
Puntuzko txano jaspeztatu zuri/beltza

Galdutakoak 17/03/13




















Oihalezko poltsa beltza aterki eta hainbat gauzekin
Telefono mugikorra beltza teklatuarekin Sunstech markakoa
Aterki beltza kirten beltza Jani Markel markakoa
Aterki estanpatua kachemir modukoa
Karpeta handia beltza marrazki eta kolorezko lapitzekin
Aterki txiki beltza kirten beltza Jani Markel markakoa
Diru zorro urdina M del R. C.C izeneko NANarekin
Medikuntza agiria P.M.C.M izenean
Zorro zuria bi boligrafoekin
Eraztuna 3 giltzekin
Diru zorro marroia paperekin
Poltsa urdina goma-apar orri eta kristalezko poteekin
Poltsa grisa jaka marroiarekin
Oihalezko poltsa marroia eta urdina tupper eta beste poltsa batekin
Txartel zorroa C.M.G. izeneko barik eta NANarekin
VISA BBk txartela L.F.R.R izenean
Bufanda/fular marroia
Motxila gorria zaku modukoa ur bidoiarekin

Galdutakoak 17/03/10

















Poltsa arrosa gau-hontz marrazkiekin
Bufanda marroia
Zorroa P.R.L. izeneko NANarekin
Zorro marroia bisita txartelekin
Betaurreko zorro gorria metalezkoa, metalezko betaurreko gorriekin
Jertse granate jaspeztatu zuria
Aterki grisa
Aterki marroia marra berdea egurrezko kirtena
Aterki morea marrazki grisekin goiko aldean
Aterki beltza, kirten beltza
Aterki tolesgarri beltza erremate grisarekin
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza, Nehao markakoa
Aterki tolesgarri beltza egurrezko kirtena
Aterki gardena tximeleta marrazkiekin
Aterki berdea marrazki marroiekin goiko aldean

Galdutakoak 17/03/06










Zorro gorria giltzekin
Gradudun betaurrekoak armazoi marroia D&G
Bi moketa zati urdinak
Poltsa karpeta arrosa eta arroparekin
Itsas urdin koloreko aterkia, zati bat koadrokoa, egurrezko kirtena
Aterki grisa kirten beltza
Itsas urdin koloreko aterkia, marra fuksia kirten beltza
Barrubigun jaka beltza eta urdina, iledun txanoarekin






Jostailu elektronikoa (tamagochi)
Chesterfield giltzaria giltza batekin
Lehoinabar estanpatutako aterkia
Kirol jertse beltza, kremaileraduna, kaputxarekin

Galdutakoak 17/03/03
















Motxila beltza eta urdina koaderno batekin
Poltsa marroia arroparekin
Travel txartela
Artilezko txano granatea
Poltsa marroia apaingarriekin
Poltsa marroia kremailera urdina koaderno eta bibliarekin
A.D.G izeneko askari poltsa
Zapi gorria bakero modukoa
BMW markako giltzari bi giltzekin
Ifitness gimnasioko txartela A.P.L izenarekin
Eraztuna bost giltzekin, bata urre kolorekoa
Chanel markako ezpain-margoa
Fular-buff beltza
Zorro marroia argazkiekin
Plastikozko motxila jostaliuekin, betaurrekoak, pelota…

Galdutakoak 17/02/27














A.G.H izeneko NANa
BBVAko gutun-azala
Aterki tolesgarria koadro grisak egurrezko kirten txikia
Motxila urdina eta beltza zaku modukoa kirol arroparekin
Oihalezko poltsa berdea eskolako mantala eta ur botilarekin
M.D.B.B izeneko NAN fotokopia
Eskubaloi partidaren kartela
Jaspeztatu bufanda beltza/marroia/zuria
Poltsa beixa M.C.L.V izeneko mediku zitarekin
Poltsa mostratxa, pintza, kandela eta abarrekin
D.G.E.P. izeneko paperak
Oihalezko poltsa beltza uniforme urdina eta kristalak garbitzeko erreminta
Gomazko tiburoi giltzari hiru giltzekin

Galdutakoak 17/02/24













Makila beltza
J.L.I izeneko Mugi txartela
Koadro urdin, zuri eta granate koloreko bufanda
Puntuzko bufanda morea
B.T.J. izeneko Visa txartela
Zilarrezko eraztuna harribitxi zuriarekin
J.A.O.S. izeneko Metroko familia karneta
Haurtxoaren jostailua
“Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras" liburua
Gradudun betaurreko morea beso laranjak
Plastikozko paper zorro morea mediku paperekin







Txartel zorro beltza S.E.S. izeneko Bilbao Kirolak karneta
Puntuzko bufanda-buff granate
Plastikozko aterki gardena, goiko aldea grisa
Eraztuna 3 giltzekin
Txartel zorro urdina barik eta igogailuko tiketarekin

Galdutakoak 17/02/20
























General Optica-ko poltsa apurtutako betaurrekoekin, zorro gorrian
Gradudun betaurrekoak metalezko armazoi fina, granate kolorekoa
Poltsa uniforme zuria eta ur botilarekin
HM dendako poltsa pijama arrosarekin
Jaka baten ilezko lepoko marroia
Jaspeztatu bufanda grisa
Zapi beltza
Galburuzko txapel grisa
Gurutz Gorriko Ospitaleko radio-diagnostiko zerbitzuaren gutun azala
Aterki beltza Hello Kitty letra eta marrazkiekin
Zorro beltza errotuladore, itsasgarriarekin
D. N. izeneko gutuna
Karpeta partitura, abestiekin J. izenekoa
A. H.G. izeneko eskolako kirol xake txartela
Metalezko betaurreko granate tolesgarriak
Poltsa gorria eskuoihal eta tablet bateko zorro berriarekin
Berde kolorezko bufanda estanpatua
Kirol jertse beltza marrazki zuri eta urrezkoarekin
Puntuzko txapela itsas urdin kolorekoa
Poltsa beltza aterki tolesgarri beltzarekin
Eguzkirako betaurrekoak erdi armazoi metalezkoa erdi pastakoa
Casa del Libro dendako poltsa, pandazko egutegiarekin

Galdutakoak 17/02/17





















C.G.C. izeneko NANa
Paperezko poltsa urdina, hortzetako eskuila eta pastarekin
Oihalezko poltsa beltza marrazki urdinarekin termo eta beste gauzekin
Gorri, urdin eta hori kolorezko marradun fularra
Athletic zorroa barik txartelarekin
Ile-gurizko eskularruak ilearekin eskumuturrean
Gris desberdineko aterkia
Bilboko irudiekin aterki estanpatu grisa
Lego Batman puzzlea
Koadrozko bufanda
M. C. F. O. izeneko NANarekin zorro beixa
Umezko aterkia Minnie Mousena
Aterki gardena erremate urdina kirten gardena Victorio y Luchinorena
Itsas urdin aterkia erremate grisa egurrezko kirtena
Puntuzko bufanda marroia
Fular estanpatua urdina/gorria/marroia
Bufanda txiki gorria marra urdinak muturretan
Plastikozko giltzari laranja 4 giltzekin (Ajuriaguerra 26)
Plastikozko Karpeta urdina papera eta gutunekin

Galdutakoak 17/02/13































Koaderno Just Me apunteekin eta “Herramientas para la búsqueda de empleo” liburarekin.
Motxila gorria zaku modukoa eskuoihalarekin
Motxila beltza zaku modukoa kirol arroparekin
Zilarrezko eraztuna harri berde obalatua
Aterki tolesgarria lehoinabar estanpatua
Aterki tolesgarria marroi eta hori kolorekoa kirten marroia
Aterki tolesgarri automatikoa more kolorekoa tanta arrosak kirten morea
Aterki morea zati grisa kirten morea marra zuria
Aterki granatea izar beixekin kirten granatea
Aterki ertaina grisa egurrezko kirtena
Puntuzko txano beltza borlarekin
Marradun aterki tolesgarri marroia, kirten marroia
Eurirako txapel beltza, marroi argia barrukoa
Oihalezko poltsa beltza euskarazko liburu eta cd-arekin
Eskularru polar berdea
Blue jeans zorroa txakur baten marrazkiarekin
Larruzko eskularru marroia
Osakidetzako gutun-azala R. A. izeneko paperekin
Pilot boligrafo urdina
Aterki tolesgarri granate hosto beixeko marrazkiekin
Aterki tolesgarri beltza kirten beltza Nehao
Aterki tolesgarri gris/beltza estanpatua
Oihalezko zorro grisa Citroen C.F.F izeneko paperekin
Poltsa gorri eta beltza karpeta arrosarekin
Motxila urdina zaku modukoa kirol arroparekin
Zorro beltza E. A. C. G. izeneko NANarekin
Zigarro-kaxa
Umezko aterki grisa
Aterki gardena marra urdina kirten urdina
Aterki ertaina beltza kirten beltza automatikoa

Galdutakoak 17/02/10


















Angry Birds motxila urdina
Poltsa beltza arroparekin
Zorro beltza
R. izeneko karpeta
Pull&Bear dendako poltsa jaka urdinarekin
Jostailuzko auto laranja
Aterki tolesgarri beltza egurrezko kirtena
Gurpildun poltsa gorria beste maleta batekin barruan
Katuentzako area
Oihalezko betaurreko-zorro estanpatu zuri-beltza betaurreko gradudunekin
Markoan ipintzeko irudiak
Aterki urdina estanpatu fuxia
Aterki beltza marra grisekin, egurrezko kirtena
Aterki tolesgarri beltza, kirten beltza
Aterki marra berde ilun, urdin eta granateak
Aterki arrosa, erremate marrazkiduna goiko alde beixa

Galdutakoak 17/02/06















Txartel zorroa M.N.B.A. izeneko NANarekin
Ray Ban moduko eguzkitarako betaurreko beltzak
Jaka gris, urdin eta beltza
Erreminta-kaxa hutsik
Bufanda arrosa itxita
Stradivarius dendako poltsa arroparekin
Poltsa isotermikoa tuperrekin
Bi barik txartel anonimoak bata J.G izenarekin
Osasun txartela M.M.D izenekoa
Aterki gardena tanta arrosekin
Aterki arrosa zati argi/ilunak, kirten beixa
Giltzari batzuk (sardina, irekigailua …) bi giltzekin
Motxila estanpatu marroia txapela, zorroarekin …

Galdutakoak 17/02/03






















Oihalezko poltsa beltza telefono mugikorrarekin eta hainbat tiketekin
Paperezko poltsa marroia manta zuriarekin
Oihalezko poltsa marroia arropa beltzarekin
Puntuzko eskularru beltzak erremate grisarekin
Athletic Club zorroa
Txartel zorroa metro eta barik txartelekin M.Z.A. izenekoa
R.Y.J.G izeneko NANa
Umezko poltsa urdina
Bufanda marroi, laranja, eta arrosa
Marradun bufanda zuri-beltza
Bufanda / fularra zuri-beltza loreduna
Jaka griseko txanoa
Zorro gorria tanta zuriekin audiofono pilekin, urkila eta makillajerekin
Zilarrezko belarritakoa harri zuri batekin zirkonita bezalakoa
Txartel zorroa C.F.M.M. izeneko NAN fotokopiarekin
Aterki morea zati beltza kirten morea
Puntuzko txano marroia borlarekin
Eraztuna 5 giltzekin, bata, segurtasuneko zati beltza
Poltsa tantadun minigona granate berriarekin
Paper zorro beltza Gashogar
Puntuzko bufanda granate / grisa

