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Legezko bermea derrigorrezkoa da eta ezarri dakiokeen edozein produktu 
babesten du.  

EPEAK 
 

Produktua berria denean, kontsumitzaileak jaso duenetik eta hurrengo bi 
urteetan zehar erantzun beharko du saltzaileak.   
 

 Produktuaren akatsa entrega-dataren osteko lehenengo 6 hilabeteetan 
agertzen denean, Legeak aurreikusten du entregatu zitzaionean 
egokitasun eza bazegoela.  

 

 Lehenengo 6 hilabeteen ostean, Legeak ez du jadanik ezer aurreikusten. 
Beraz, kontsumitzaileak zein saltzaileak argudiatzen dituzten horiek 
egiaztatzeko frogak eman beharko dituzte.  

 
Bigarren eskuko produktuetan, berriz, epealdi txikiago bat ezarri daiteke 
baina ezin da urte bat baino gutxiagokoa izan.  
 
Ez da dokumentu berezirik behar; nahikoa da jatorrizko faktura edo       
erosketa-tiketarekin.  
 

LEGEZKO BERMEAREN ERAGINAK 
 

Adostasunik ez dagoenean: 
 

 

 Enpresa saltzailea da erantzun beharko duena. Halakorik ez balego, 
zuzenean fabrikatzailearengana jo daiteke.  

 

 Instalazioa estali beharko du, salerosketa-kontratuan bilduta baldin 
badator.  

 

 Ondasuna konpontzearen edo aldatzearen artean aukera dezake 
erosleak, bi aukera horietako bat ezinezkoa edo neurrigabea denean 
izan ezik.  

 

 Konponketak doakoa izan behar du, eta   
arrazoizko denboran egin behar da. Konponketa 
guztiek produktua entregatzen denetik 3 
hilabeteko bermea dute gutxienez.  

 

 Produktua konpontzen ari diren bitartean, berme-aldiaren kontaketa 
etenda geratzen da.  

Legezko bermea 



LTZ (Laguntza Teknikoko Zerbitzua) 

Berme komertziala 
Enpresek eskaini dezaketen berme gehigarria eta boluntarioa da.   
 
Hots, berme mota hau plusa da eta, beraz, ezin dute eragin                  
kontsumitzaileek erositako produktuaren edozein egokitasun ezaren     
aurrean dauzkaten eskubide legaletan.  
 
Idatzizko euskarrian aurkeztu behar da edo bestelako euskarri            
iraunkorrean (sms, e-mail, web orrialdea, etab.). 

Markaren LTZ ofizialetara jo behar duzu. Eta gogoratu: 
 

 Sorpresarik egon ez dadin, erabil ezazu idatzizko aurrekontua       
eskatzeko daukazun eskubidea. Egiten dizuten aurrekontua ez baduzu 
onartzen, hura egitearen zenbatekoa kobra diezazukete.  

 

 Gailua konpontzen uzten duzunean, horren frogagiria emango dizu 
LTZk. LTZk eta erabiltzaileak sinatutako aurrekonturik egonez gero, 
horrek balioko du gailua konpontzen utzi izanaren frogagiri bezala.  

 

 Aurrekontua onartu ondoren, aurrekontuan sartu gabeko matxuraren 
bat aurkituz gero, zure adostasuna eman beharko duzu matxura hori 
ere konpontzeko.  

 

 Matxura bera konpontzera behin baino gehiagotan joan behar badute 
zure etxera, joanaldi bakarra kobra diezazukete.  

 

 Fakturaren zenbatekoak eta kontzeptuak bat etorri behar dute 
aurrekontuarekin.  

 

 Modelo jakin bat fabrikatzeari uzten zaionetik 
gutxienez 5 urtez eduki behar ditu ordezko 
piezak LTZk (estetika-piezen kasuan, 2 urtez). 
Ordezko piezak berriak izango dira, eta, pieza 
erabiliak jartzeko, idatziz eman beharko duzu 
zure adostasuna. Pieza erabiliak egoera ezin 
hobean egongo dira, eta prezio merkeagoa 
izango dute.   



Gomendioak 

Nola erreklamatu 

 

 Aparatua erosi edo konpondu ondoren, egiazta ezazu behar bezala 
funtzionatzen duela. 

 
 Bermealdian dagoen aparatu baten matxuraren kasuan, Laguntza   

Teknikoko Zerbitzura deitu behar duzu eta ez zure kabuz konpontzen 
saiatu, azken kasu horretan bermealdiaren baliotasuna gal daitekeelako. 

 
 Gogoan izan LTZ (Laguntza Teknikoko Zerbitzuak) guztiek jendeari   

informazio argia eskaini behar diotela prezioei eta eskainitako bermeei 
dagokienez.  

 
 Eskatu eta gorde tiketak, fakturak eta/edo entrega-albaranak,        

baliagarriak izango baitira bermerako eskubidea baliatzeko eta         
erreklamazioren bat egin nahi izanez gero. 

  
 Hainbat produkturen erosketaren kasuan, eska ezazu fakturan       

artikulu bakoitzaren deskribapena eta prezioa banakatuta ager daitezela.  
  

Bermeari edo konponketa bati buruzko ezadostasunen baten aurrean,   
honako urrats hauek egin behar ditugu:  

 
Enpresa saltzailearekin edo Laguntza Teknikoko Zerbitzuarekin          

ADISKIDETASUNEZKO AKORDIO bat lortzen saiatu.  
Behar bezalako erantzunik jasotzen ez bada: 

 
EGIN ERREKLAMAZIOA IDAZKI BIDEZ: 

 
KontsumoBIDEren dagokion lurralde-zerbitzuan (Araba, Bizkaia edo    

Gipuzkoa). 
 

Edo bestela, zure bizilekuari dagokion Kontsumitzaileen Informaziorako 
Udal Bulegoan (KIUB). 

 
 Gatazkan BITARTEKARITZA egin dezaten.  

Informazio gehiago: 
www.kontsumobide.eus 


