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Merkataritza elektronikoaren salmenta 
modalitatea oraindik ere zalantza-itu-
rri da herritarrontzat. Ordaintzeko modu  
seguruena bilatzen dugu betiere, eta gai-
nera dagoeneko ordaindu dugun gai hori 
jasoko ote dugun ez dugu garbi ikusten.  

Enpresa batzuek lineako konfiantzazko 
bereizgarri publikoak erabiltzen dituz-
te, beren kodigo etikoa eta autorregu-
lazio-sistemari atxikita daudenak. Kode 
etiko horiek noizean behin berraztert-
zen dituzte, gizartean edota teknologien 
egoeran zein garapenean gertatzen diren 
aldaketetara egokitzeko eta horrela egu-
neratzeko. 

Jarraian azalduko dugun kasua boronda-
tezko bitartekotza-ekintza baten bitartez 
konpondu zen, AECEMen (Merkataritza 
Elektronikoaren eta Harreman Marketi-
naren Espainiako Elkartea) aurrean. 

GERTAKARIEN KONTAKETA: 
Kontsumitzaileak erosketa bat egin zuen 
etxerako gai bat 80 eurotan eskaintzen 
zuen on-line supermerkatu batean. Eroske-
ta egin zuen orrian zera zegoen jasota, en-
trega-epea 5 lanegunekoa zela. 

Kontsumitzaileak zera adierazi zuen, eros-
ketaren ostean, mezu elektroniko bat jaso  
zuela enpresaren eskutik, eta, horren arabe-
ra, entrega atzeratuko zela, erosketa ondoko 
15 eguneko epea jarrita. 

Erosketa egin zuenetik hilabete eta erdi iga-
ro ondoren, produktua jaso gabe jarraitzen 
zuen kontsumitzaileak, eta horregatik, enpre-
sa hori Confianza Online sistema bati atxikia 
zegoela baliatuz, erreklamazio bat jarri zuen, 
elkarte horrek arazoa konpon zezan. 
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Erreklamazio horretan, eskatutako pro-
duktua, edo, horrelakorik ezean, antze-
ko produktu bat, prezio berean berehala 
entregatzeko eskaera egin zuen kontsu-
mitzaileak. 

Adostasuna:
Confianza Onlineri atxikitako enpresek 
merkataritza elektronikoaren eta publizita-
te elkarreragilearen kode etikoa onartzen 
dute. Kode horren 17. artikuluak, entrega-
epeei buruzkoak, honako hau ezartzen du: 
enpresak bidali edo maileguz utzi ezin ba-
ditzake kontratatutako produktu edo zer-
bitzuak kontratuan adierazitako epearen 
barruan, edo gehienez ere hogeita hamar 
eguneko epearen barruan, erosleak eska-
ria jakinarazi dion egunaren biharamune-
tik zenbatzen hasita, kontsumitzaileari 
eman beharko dio horren berri, eta pro-
duktua edo zerbitzua eskuragarri egongo 
den epe berriaren berri ere emango dio. 
Kasu horretan, kontsumitzaileak kontratua 
suntsiaraz dezake eta produktuaren edo 
zerbitzuaren zenbatekoa itzultzeko eska-
tu, dagoeneko ordaindu badu. Hala egi-
ten badu, enpresak lehenbailehen itzuli  
beharko ditu ordaindutako kopuruak,  
gehienez hogeita hamar eguneko epean 
kontsumitzaileak itzulketa eskatu duen 
egunetik zenbatzen hasita. 

Bi alderdiak Bitartekotza Batzordearekin 
bildu ondoren, enpresa saltzaileak barka-
mena adierazi zuen entregan atzeratu  

zirelako hornitzailearekin arazo bat izan 
zutelako, eta produktua entregatzeko 
eta bidalketa-gastuak itzultzeko konpro-
misoa hartu zuen. 

Erosleak begi onez ikusi zuen lortutako 
adostasuna, eta beraz gai horri dagokio-
nez lege-ekintzarik ez egiteko konpromi-
soa hartu zuen. 
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