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Bidaiariak agentziarekin duen lehen kontaktua liburuxka izaten 
da; beraz, liburuxkan honako informazio honek agertu behar du: 
  

 Helmuga eta erabiliko diren garraiobideak. 

 Bidaiaren iraupena, ibilbidea eta egutegia. 

 Eskaintzen diren ostatuak (mota, otorduak…) 

 Bidaiatzeko baldintzak (bisatua, pasaportea, txertoak…) 

 Bidaiaren behin betiko prezioa, baita aukerako txangoenak ere. 

 Bidaia egiteko behar den gutxieneko lagun kopurua eta, bidaia      
baliogabetuko balitz, horren berri emateko mugaeguna. 

 Enpresaren datuak. 

 Eta bidaiarentzat erabilgarri izan daitekeen informazio oro.  

 

Dokumentu loteslea da, baldin eta aldaketak izateko aukera aipatzen ez 
bada eta idazki bidez jakinarazten bada kontratatu aurretik edo bi aldeak 
idazki bidez aldez aurretik ados jarrita. 

Liburuxka 

Kontratua 
 Bidaia konbinatua idazki bidezko kontratu batekin 

formalizatu behar da. Bidaiariak kontratu horren 
kopia bat hartu eta gorde behar du, sinatu       
ostean. 

  

 Kontratuaren klausulak zehatzak, argiak, zehaztuak eta ulergarriak 
izango dira. Bidaia-agentziak klausulen edukien berri eman behar du 
sinatu aurretik. 

 

 Komenigarria da agentziarekin adostutako guztia zehatz-mehatz biltzen 
duela ziurtatzea, erreklamatzeko garaian ez baitu baliorik izango ez   
badago idatzita jasota.  

 

 Aseguru bat kontratatzen baduzu, informatu ongi estaltzen duenaren 
eta estaltzen ez duenaren inguruan. Bestela, ezustekoak izan        
ditzakegu.  



 

 Ez zaitez arinegi ibili eta konpara ezazu hainbat agentziaren artean.  

 Gorde ondo kontratu-harremana egiaztatzen duen dokumentazio guztia: 
aurrekontua, egindako erreserben egiaztagiriak, aurreratutako             
zenbatekoen ordainagiriak, fakturak, kontratua, publizitatea eta abar.   
Loteslea da. 

 

 Egiaztatu bidaia konbinatuen katalogoetako eskaintzetan bidaiaren   
ezaugarri eta xehetasun guztiak idatziz agertzen direla. 

 

 Eskatu idatzizko kontratua. 
 
Bidaia atzerrira baldin bada: 
 

 Bisitatuko den herrialdean dagoen Espainiako kontsulatu edo enbaxadako 
telefonoa eta helbidea eskura eduki.  

 

 Gure telefono mugikorreko operadoreak dituen 'roaming' prezio-eskaintzak 
ezagutu; ahots-zerbitzu zein Internet-zerbitzuetarako.  

Betebeharrak  

Eskubideak 
  

 Ez ahaztu dokumentazio guztia eranstea (programa 
edo informazio-liburuxka, publizitatea, kontratua,     
faktura, eta abar). 

 

 Zure erreserba laga diezaiokezu dohainik eskatzen 
diren baldintza guztiak betetzen dituen pertsona bati. 
Baina bidaia-agentziari eman behar diozu, idatziz,  
lagatzearen berri, bidaiaren hasiera-data baino 15 
egun lehenago gutxienez (kontratuan hitzartu        
dezakezue epe laburragoa)  

 

 Helmugako hotelak agindutakoak baino izar gutxiago baditu,             
kontsumitzaileak aukera du kontratuan adostutako kategoria bereko 
beste establezimendu batean ostatua ematea edo eskainitako eta   

kontratuan adostutako zerbitzuen arteko prezioaren aldea itzultzea. 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_temas_telefonia_movil/eu_sll/telefonia_movil.html#tab5116


 

Bidaia hasi baino lehen, antolatzailea : 
 

- Kontratuko funtsezko elementu baten aldaketa garrantzitsu bat egin       
beharrean baldin badago, berehalaxe jakinarazi beharko dizu. Kasu   
horretan, beste zerbait hitzartu ez baduzue, bi aukera dituzu: kontratua      
indargabetu (inolako zigorrik gabe) edo haren aldaketa onartu (non      
zehaztuko diren sartutako aldaketak eta haiek prezioan duten ondorioa).  
 

- Bertan behera uzten badu bidaia, ordaindutako kopuru guztiak           
berreskuratzeko eskubidea izango duzu, edota kalitate berdineko edo 
handiagoko beste bidaia konbinatu bat egitekoa (bidaia-agentziak       
proposatu badiezazuke).  
 

Ni banaiz bertan behera uzten duena: 
 

Indargabetzea ezinbesteko arrazoiengatik izan denean salbu, kalte-ordain 
bat ordaindu beharko duzu, non sartuko diren: kudeaketa-gastuak;          
indargabetze-gastuak (baldin badaude) eta bidaia konbinatuaren prezio 
osoarekiko ehuneko jakin bateko zigorra, hura aldatuko da indargabetzeak 
bidaiaren hasierarekiko izan duen aurrerapenaren arabera: 
 

 10 egun baino gehiago (baina 15 baino gutxiago): % 5. 

 3 eta 10 egun artean: % 15. 

 Bidaia hasi aurreko 48 orduen barruan: % 25 

 

Nola erreklamatu 
 
Bidaian arazoren bat egotekotan, agentziarekin kontaktuan jar zaitez eta 
adiskidetasunez akordio batera iristen saiatu. Jasotako erantzuna zure    
gustukoa ez bada: 
 

IDATZIZ ERREKLAMATU:.  

 KontsumoBIDEren lurralde-zerbitzuetan (dagokiona): Araba, Bizkaia 
edo Gipuzkoa.  

 

 Zure bizilekuari dagokion Kontsumitzaileen Informaziorako Udal 
Bulegoan (KIUB) 

 
Ez ahaztu dokumentazio guztia aurkezten (programa edo informazio-liburuxka, 
publizitatea, kontratua, faktura...). 
 

 Informazio gehiagorako: 
www.kontsumobide.eus 

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/turismo/ 

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbcono02/eu/contenidos/sanidad_centro/kb_ser_territorial_araba/eu_donde/centro.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbcono02/eu/contenidos/sanidad_centro/kb_ser_territorial_bizkaia/eu_donde/centro.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbcono02/eu/contenidos/sanidad_centro/kb_ser_territorial_gipuzkoa/eu_donde/centro.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo2/eu/contenidos/informacion/kb_omic_indice/eu_jsa/indice.html
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbinfo2/eu/contenidos/informacion/kb_omic_indice/eu_jsa/indice.html

