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Fakturazioko kontzeptu 
guztiei buruzko informazioa 
modu egokian, argian 
eta egiatian jasotzeko 
eskubidea
Kontratatu aurretik, kontratu-eskaint-

za bat egiten duen enpresak honako 

alderdi hauei buruzko informazioa 

eman behar du doan: 

 J Eskaintza egiten duen enpresaren 

izena edo izen soziala eta helbide 

osoa. 

 J Itundutako zerbitzuak, kalitate maila 

eta hasierako konexiorako epea.

 J Eskaintzaren azken prezio osoa, 

zergak barnean hartuta eta 

kontratuan bildutako prezioak 

promozioaren prezioetatik bereizita.  

 J Kontratuaren iraupena eta berritzeko 

baldintzak. Baja aurreratuagatiko 

zigorrak.

 J Atzera egiteko eskubidea, eta baja 

eragiteko prozedura. 

 J Bermeak.

Enpresa horrekin kontratatzeko 

konpromisorik edo betebeharrik 

gabe.

Energia araututako 
gehieneko prezioan 
hornitzeko eskubidea
Azken Errekurtsoko Tarifaren (AET) 

bitartez. Tarifa hori Industria, Turismo 

Kontratazioaren aurretik, honako eskubide
hauek kontuan hartu behar dira:
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eta Merkataritza Ministerioak ezart-

zen du. Urtean 50.000 kWh-ko edo 

horren azpiko kontsumoa (gasa) edo 

behe-tentsioko kontsumoa (10 kW 

elektrizitatearen kasuan) duten pert-

sonek tarifa hori kontrata dezakete. 

Hiru hilero eguneratzen da tarifa 

hori. AET hori azken errekurtsoko 

merkaturatzaile batekin kontratatu 

behar da.

Bonu sozialari atxikitzeko aukerari 

dagokionez (lehen “tarifa soziala” 

deitzen zen), ezinbestekoa da Azken 

Errekurtsoko Tarifa (AET) kontratatua 

izatea, pertsona fisikoa izatea, ohiko 

etxebizitzarako bonua eskatzea, eta 

honako kolektibo hauetariko batean 

egotea:

 J Etxeko bezeroak 3 Kw-tik beherako 

potentzia kontratatuarekin

 J Pentsioduna gutxieneko estazioekin

 J Familia ugariak

 J Kide guztiak langabezian dituzten 

familiak

Bonu sozialak bi urte irauten du. 
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Hornitzailea hautatzeko 
eskubidea
Azken Errekurtsoko Tarifa jasotzeko 

eskubidea dutenen kasuan (10 kW-

ko edo hortik beherako potentzia 

kontratatuak), horretara edo merka-

tu librean jarduten duen edozein 

enpresa merkaturatzailera jo dezake-

te, energia eta sartzeagatiko bidesa-

ria batera kontratatzeko aukerarekin

Besteen zorrekin ez 
kargatzeko eskubidea
Hornidurak dagoeneko altan emanak 

dituen etxe bat okupatzen denean, 

jada eginda dagoen kontratuan 

subrogatzeko aukera dago, edo titu-

lar berri gisa hornidura-kontratu berri 

bat egiteko aukera. Kontratu berri 

bat egiten bada, konpainiak ezin dio 

titular berriari eskatu aurreko titula-

rraren betebeharren edo ordainketa-

hutsegiteen ardura hartzea. 

Praktikoena da horniduraren egoera-

ri buruz informatzea, indarrean 

dagoen kontratua subrogatzearen 

(merkeagoa da, baina zorrak bere 

gain hartu beharko lituzke) edo eza-

rritako alta emateko tasak ordain-

du eta kontratu berri bat egitearen 

artean aukeratu ahal izateko.
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Kontratazioaren ondoren, erabiltzaileek
 honako eskubide hauek dituzte.

Kontratatu ondoren 
berehala kontratua idazki 
bidez jasotzeko eskubidea
Egindako kontratazioaren egiaztape-

na jasotzeko eskubidea, kontratazioa 

etxean, telefono bidez edo internet 

bidez egin den alde batera utzita.

Sinatzen denetik 7 eguneko 
epean atzera botatzeko 
eskubidea 
Sinatzen denetik 7 eguneko epean 

atzera botatzeko eskubidea. 

Damutuz gero, kontratua atzera bota 

daiteke 7 eguneko epean, kontratua 

sinatzen denetik zenbatzen hasita, 

azalpenik eman beharrik gabe, eta 

zigorrik izan gabe.

Fakturazioaren akatsak 
konpontzeko eskubideak
Kontagailuak gaizki funtzionatzen 

duela egiaztatzen bada, faktura-

zio osagarri bat egingo da. Behar 

zirenak baino zenbateko txikiagoak 

fakturatu badira, ordainketari dago-

kionez izandako aldea akatsean iga-

rotako hilabete kopuru bereko faktu-

ra kopuruan hainbanatu ahal izango 

da.
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Atzerapenaren nahiz zuzentzeko 

aldiaren gehieneko denbora ezin 

izango da urtebetetik gorakoa izan.

Behar zirenak baino zenbateko han-

diagoak fakturatu badira, bidegabeki 

kobratu den diru guztia itzuli beharko 

da.

Itzuli beharreko zenbatekoak ezin 

dira zatitu.

Aurreratutako zenbatekoei birfaktu-

razioaren unean indarrean dagoen 

diruaren legezko interesa aplikatuko 

zaie.

Akatsa administratiboa baldin bada, 

kobrantzak eta itzultzeak arestian 

azaldutako modu berean tratatuko 

dira.

Kontsumitzen dena jakiteko 
eskubidea
Irakurketa estimatuek sortutako 

polemikaren ondoren, gaur egun 

Industria, Energia eta Turismoko 

Ministerioak Errege Dekretu bate-

rako proiektu bat bidali dio Ener-

giaren Batzorde Nazionalari (EBN) 

etxeetako argiaren fakturazioa bi 

hilean behin egiten den kontagai-

luen irakurketa errealean oinarritze-

ko. Hala ere, aukera ematen du, era 

berean, nahi duten bezeroek hileko 

fakturazio-sistemarekin jarraitzeko.

Proiektatutako arauan kontsumitzai-

leek beren irakurketa jakinarazteko 

aukera izatea aurreikusten da, uraren 

edo gasaren irakurketekin dagoene-

ko gertatzen den moduan. 

Kontratuaren edozein 
aldaketari buruzko 
informazioa jasotzeko 
eskubidea
Erabiltzaile guztiek, behar bezala, 

kontratuaren baldintzak aldatzeko 

edozein asmoren berri izan behar 

dute. Horretaz gain, kasu horietan, 

eraginpeko pertsonari jakinarazi 

behar zaio, baldintza berriak gus-

tatzen ez bazaizkio, abisua jasotzen 
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duenean kontratua desegiteko auke-

ra duela. Kontratua desegiten badu 

edo hornitzailea aldatzen badu, 

hornitzailez aldatzeagatik dirurik ez 

kobratzeko eskubidea ere badu.

Urtean behin tarifa edo 
merkaturatzailea aldatzeko 
eskubidea
Enpresa merkaturatzaile batekin 

kontratu bat sinatzen denean, enpre-

sarekin itundutako permanentzialdi 

bat izango du, normalean urtebete-

koa (nolanahi ere, kontsumitzailea 

ez dago behartuta merkaturatzaile 

batekin egotera, baina enpresak 

kontratuan bildutako zigor bat aplika 

diezaioke, kontsumitzeke geratzen 

zaion energiaren % 5ekoa gehie-

nez ere). Itundutako aldia amaitzen 

denean, kontsumitzaileak merkatu-

ratzaile berarekin jarrai dezake edo 

beste eskaintza batzuk bilatu merkatu 

librean. Aldaketa erabiltzailearent-

zako kosturik gabe egingo da.
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Erreklamatzeko eskubidea 
Erreklamatzeko, beti modu adis-

kidetsuan konpontzeko ahalegina 

egin behar da konpainiarekin, baina 

erantzunik jasotzen ez bada, errekla-

mazioa idazki bidez igorri behar da, 

erreklamazioaren berri jasotzen duen 

bitarteko baten bidez. Honako bide 

hauek erabil daitezke:  

 J Erreklamazioa bi aletan aurkeztea 

konpainiaren bulego batean.

 J Erreklamazio idatzia burofax baten 

bidez bidaltzea, hartzaileak jaso eta 

irakurri duela egiaztatuz.

Erreklamazioak albait argiena eta 

laburrena izan behar du, gertatu 

dena eta eskatzen dena azalduz. 

Horretaz gain, komenigarria da kont-

sumitzailearen bertsioa berresteko 

froga gisa balio dezaketen agiri guz-

tien kopia eranstea.

Bezeroaren Arreta Zerbitzu 
bat izateko eskubidea 
kontsumitzailearentzat
Enpresek zerbitzu eraginkor bat izan 

beharko dute informazioa emateko, 

arreta emateko eta kexak ebazte-

ko. Telefono bidezko arreta-zerbitzu 

pertsonalizatu bat eta telefono-

zenbaki bat izan beharko da, biak 

Gatazkaren baten kasuan 
erreklamatzeari dagokionez:
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doakoak, kexak eta erreklamazioak 

konpontzeko, baita kontratuarekin 

lotutako edozein gertakari ere.

Bezeroen arretarako ordutegia eman-

dako zerbitzuaren ezaugarrietara 

egokituko da. Oinarrizko zerbitzuen 

kasuan, hala nola elektrizitate, gas 

edo uraren horniduraren kasuan, zer-

bitzuak eguneko 24 orduetan egon 

beharko du erabilgarri, urteko 365 

egunetan, zerbitzuaren jarraituta-

sunarekin lotutako gertakarien berri 

emateko.

Kexak edo eskaerak 
estimatutako epeen 
barruan egiteko eskubidea
Elektrizitatearen hornidurarekin lotu-

tako zerbitzu bat eskatzen den kasu 

guztietan, elektrizitate-enpresak epe 

batzuen barruan gauzatu behar du. 

Epe horiek betetzen ez badira, enpre-

sak honako zenbateko hauetatik han-

diena ordaindu beharko dio kontsu-

mitzaileari lehen fakturazioan: 30 euro 

edo lehen fakturazio osoaren % 10.
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Hiri-zonan, jardun bakoitzerako 

epeak honako hauek dira (lanegune-

tan):

 J Hornidura berrientzako aurrekontuak 

lantzea: behe-tentsiokoa, 5 egun; 

goi-tentsiokoa, 40 egun.

 J Instalazioak gauzatzea: behe-

tentsioan, sarea zabaldu beharrik 

gabe: 5 egun. Sarea zabaltzen bada: 

30 egun; eta, transformazio-zentro 

bat edo batzuk eraiki behar badira: 

60 eta 80 egun, hurrenez hurren. 

Goi-tentsioko horniduren kasuan: 80 

egun.

 J Neurtzeko ekipoa krokatu eta 

instalatzea: 5 egun.

 J Erreklamazioen arreta: 5 egun (15 

kW-tik beherako horniduren kasuan, 

eta 15 egun gainerako horniduretan).

 J Ez ordaintzeagatiko horniduraren 

eten baten ondoren krokatzea: 24 

ordu faktura ordaindu ondoren.
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Instalazio elektrikoen 
segurtasunerako eskubidea
Legez, erdi-tentsioko instalazio ele-

ktrikoak 3 urtean behin berrikusi 

behar dira. Beren aldetik, behe-

tentsiokoak, Autonomia Erkidego 

bakoitzaren erregulazioaren arabera. 

Era berean, 20 urtetik gorako antzi-

natasuna dutenen kasuan, eta kon-

tratuan aldaketaren bat egin nahi 

denean, enpresa banatzaileak aldez 

aurretik berrikusi beharko ditu, eta 

ezaugarri teknikoak eta segurtasun-

baldintzak egiaztatuko ditu, edo 

dagokion konponketak proposatuko 

ditu.

Aldez aurretik abisua 
jasotzeko eskubidea etxean 
gas-ikuskapen bat egin 
behar denean
Gas bideratuko enpresaren bete-

beharra da lau urtean behin bere 

instalazioen ikuskapen bat egitea 

gutxienez 5 eguneko aurrerapenare-

kin erabiltzaileari abisatuta, eta ikus-

katzaile bat bidali beharko du. 

Instalazioak mantentzeari dagokionez: 
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Kontsumitzaile batek aldez aurretik 

abisatu gabe ikuskatzaile baten bisita 

jasotzen badu, gomendagarriena da 

teknikariari sartzen ez uztea, gertaka-

ria polizian edo epaitegian salatzea, 

eta Kontsumon salaketa bat jartzea, 

ikuskapen bat egin dezaten. 

Indarreko legediak etxean galdara 

bat duten erabiltzaileak behartzen 

ditu bi urtean behin aparatuaren 

berrikuspen bat egitera, baina ez 

da beharrezkoa mantentze-zerbitzu 

bat kontratatua izatea. Nahikoa da 

organo eskudunak baimendutako 

instalatzaile batekin harremanetan 

jartzea eta hark aparatuaren berrikus-

pen bat egitea. Berrikuspena amaitu 

ondoren, berrikuspena egin duenak 

ziurtagiri bat emango dio, eta era-

biltzaileak ondo gorde beharko du 

legediak esaten duena bete duela 

frogatzeko. Fakturak ez du balio ber-

me- eta segurtasun-ziurtagiri gisa.


