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Supermerkatuetan askotariko baliabideak erabiltzen dituzte eskaintzan 
dituzten produktuei arreta emateko. Esate baterako: 
 

 Oinarrizko produktuak denda osoan barrena 
sakabanatuta egoten dira, ahalik eta ibilbide luzeena 
egin dezagun eta ahalik eta produktu gehien ikus 
ditzagun. 

 

 Tamaina edo kolore deigarriko txartelak jarriz, prezioak ezabatuz, 
artikulu baten ale gehiago erosita eskaintzak eginez… Horrek ez du 
esan nahi horiek direnik produkturik merkeenak, baina gure arreta     
produktu horietara bideratzea lortzen dute. 

Helburuak 

Lotesle balioa  

Honako helburu hauetako bat edo batzuk bete 

ohi ditu publizitateak: 

 Merkatuan ditugun produktuei buruz             

informatzea. 

 Kontsumitzailea produktu jakin bat, eta ez    

antzeko ezaugarriak dituen beste bat, 

erostera bultzatzea. 

 Produktu bat edo marka bat dagoela gogoraraztea, kontsumitzailearen 

leialtasuna bilatuz. 

Publizitate-liburuxkak, nahiz eta ez diren kontratu bat, kontratutzat hartzen 
dira eta bertan agertzen dena betetzeko eska dezakegu eta eskatu behar 
dugu. 
  

Horrenbestez, gogoan izan: 
  

 Gorde ezazu publizitatea (liburuxkak, kartelak eta abar). Erreklamatu   

behar izanez gero, baliagarriak izango dira. 

 Irakur ezazu beti letra txikiz dagoena, eskaintzak zenbait kasutan         

baldintza espezifikoei lotuta baitaude (ale mugatuak, muga-eguna eta 

abar) 

Saltokiko publizitatea 



 

 Objektu txikiak eta prezio merkea dutenak 

(txokolateak, txikleak, pilak…)  kutxen lerroan 

kokatzea.  
 

 Leihorik gabe, erlojurik gabe: orientazioa galtzea 

errazagoa da  
 

 Objektuak itxuraz ordenarik gabe jarrita, oso merkea dela eta erosteko 

azken aukera den sentsazioa emateko. 
 

Hori guztia, gure kontsumoa handitzeko helburu  nagusiarekin. 
 

 Ez utzi horrelako estrategiek harrapa zaitzaten, eta aukera ezazu 

kontsumo kritiko eta arrazoizkoa. 

Merkealdiak, saldoak, promozioak , 

likidazioak 
Askotan, establezimenduek mota guztietako salgai-hondarrak, deskontuak 
eta abar dituzten kartel ugari azaltzen dituzte. Baina denak ez dira berdinak. 
  

 Merkealdian saltzeko dauden artikuluek gutxienez ere 
hilabete batez salgai egon behar izan dute lehendik 
establezimendu berean, eta hilabete bat edo bi luza 
daiteke merkealdia. 

  

 Salgai-hondarren salmentan, hondatuta edo zaharkituta dauden 
produktuak saltzen dira, eta gutxienez ere 6 hilabetez salgai egon behar 
izan dute lehendik establezimendu berean. 

  

 Promozioko salmenten helburu nagusia produktu edo zerbitzu jakin 
batzuen berri ematea edo haien salmenta indartzea da. Promozioko 
produktuek ezin dute euren balioa murriztuko duen inolako kausaren 
eraginpean egon. 

 

 Likidazioko salmentaren gehieneko iraupena hiru hilabetekoa izango 
da, jarduera erabat eteten denean salbu, kasu horretan urtebetekoa 
izango baita. 

 

Gogoan izan horrelako promozioetan beste edozein erosketa motatan ditugun 

eskubide berberak ditugula (tiketa eta/edo faktura jasotzea, erreklamatzea 

eta abar). 



 

Publizitatearen aurrean gure eskubideak zeintzuk diren jakitea oso           

garrantzitsua da:  

 

 Informazio egiazkoa, argia, nahikoa eta fidagarria  

jasotzeko eskubidea, eskainitako zerbitzuen eta          

produktuen ezaugarriei buruz. 

 Publizitatean agertzen dena eskatzeko eskubidea.  

 Produktuaren edo zerbitzuaren publizitatean eskaintzen diren baldintzak 

betetzen ez badira, erreklamatzeko eskubidea. 

 Nahi ez badugu, etxean publizitaterik ez jasotzeko eskubidea. 

 
Baina ez ahaztu eskubide orok hainbat betebehar dakarrela: 

 Ez utzi publizitateak bat-bateko erosketa eragitea. Hobe 

duzu etxean egindako zerrendari lotzea. 

 Erosketak egiazko premien arabera egin behar dira; 

denbora eta dirua aurreztuko duzu.  

 Produktuen etiketak irakurtzeko ohitura hartu behar      

dugu; ezustekoak saihestuko ditugu. 

 Publizitate-liburuxkaren kopia bat beti gorde behar da, arazorik sortuz 

gero eta erreklamaziorik egin behar izanez gero. 

 Erosketa-tiketean kobratu diguten prezioa publizitatean iragartzen zen 

eskaintzarekin bat ote datorren egiaztatu behar da. 

 

Zilegi ez den publizitate motaren batek zure eskubideak urratu dituela uste 

baduzu, Merkataritza Komunikazioaren Autoerregulaziorako Elkartera 

(Autocontrol) ere jo ahal izango duzu. 
  

Erreklamazio motei eta haiek egiteko dauden bideei buruzko informazioa 

lor dezakezu elkartearen webgunean: www.autocontrol.es  

  

Gure eskubideak eta betebeharrak 

Informazio gehiago: 

www.kontsumobide.eus 


