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ZURE ESKUBIDEA DA…
Produktuen erosketaren edo 

zerbitzuen kontratazioaren barruan, 

egoera asko eta asko ager daitezke, 

eta kontsumitzaile eta erabiltzaileek 

babesa behar dute horien aurrean. 

Ildo horretan, Kontsumitzaileen 

eta Erabiltzaileen Estatutuaren 

abenduaren 22ko 6/2003 Legeak 

kontsumo-arloan ditugun eskubideak 

zehazten eta deskribatzen ditu.

Atal honetan, eskubide horiek 

zertan dautzan eta Kontsumobidek 

eskubide horiek babesteko nola 

jokatzen duen deskribatuko dugu 

labur-labur. Halaber, eskubide horiek 

baliarazteko jakin behar ditugun 

oinarrizko nozioak adieraziko ditugu.

Osasunari eta segurtasunari 
lotutako eskubidea
Zenbait produktu merkatutik 

kanpo utzi dituzte osasunerako eta 

segurtasunerako dugun eskubidea 

bermatzeko: irents daitezkeen 

pieza txikiegiak dituzten jostailuak, 

shock elektrikoa eragin dezaketen 

aparatu elektrikoak, erredurak eragin 

ditzaketen etxetresna elektrikoak, 

pieza akastunak dituzten aparatuak 

eta abar.

Kontsumobidek merkatua 

ikuskatzeko eta kontrolatzeko 

kanpainak eta ekintzak egiten 

ditu noizean behin. Ildo horretan, 
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zehaztapenak betetzen ez dituzten 

produktuak kentzen ditu, eta, 

beharrezkoa izanez gero, zehapenak 

ezartzen dizkie enpresa edo 

establezimendu arau-hausleei. 

Gainera, produktu bat erabili 

aurretik, etiketa arretaz irakurri behar 

da eta erabilera-argibideak erres-

petatu egin behar dira, erabileraren 

ondoriozko beste arrisku batzuk 

saihesteko. 

Interes ekonomikoak 
eta sozialak babesteko 
eskubidea
Produktu edo zerbitzu bat eskuratu 

aurretik, publizitatean jartzen duena 

betetzen ote duen, prezioak erakus-

leihoan ikusteko moduan ote dauden 

eta ongi kobratzen ote diguten ikusi 

behar dugu.

Produktua edo zerbitzua eskuratu 

ondoren, tiketa, faktura edo 

kontratua gorde behar dugu, 

ezinbesteko dokumentua izango 
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baita erosketa justifikatzeko, bermea 

baliarazteko (produktu ez-galkorren 

kasuan) eta erantzukizunak errekla-

matzeko eta/edo eskatzeko.  

Babes juridikorako eta 
kalteen konponketarako 
eskubidea
Erositako produktuak edo emandako 

zerbitzuak itundutakoa betetzen ez 

badu, hainbat modu daude arazoaren 

irtenbidera, kalteen konponketara 

edo kalte-ordainketara iristeko.

Lehen urratsa arazoa adiskidetasun-

bidetik establezimenduarekin  

konpontzen saiatzea da. 

Akordiorik lortzen ez bada, honako 

bide hauek izango ditugu gatazka 

konpontzeko:

JJ Erreklamazio orria aurkeztea; 

establezimenduan bertan lortu eta bete 

daiteke. Denda beste udalerri batean 

badago edo erreklamazio-orria eman 

nahi ez badigute, Kontsumobideren 

web-orrian deskargatzeko aukera 

dago. Beharrezkoak diren datu guztiak 

biltzen dituen folio bat ere nahikoa da. 

Ez dugu ahaztu behar gure bertsioaren 

aldeko froga guztiak aurkeztu behar 

ditugula (tiketa, bermea eta abar).

JJ Kontsumo arbitrajea eskatzea: 

borondatezko prozedura bizkorra eta 

doakoa da, eta erantzuna loteslea da 

bi alderdientzat. 
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Bide hori nahikoa ez bada edota 

kalte moralak erreklamatu nahi 

baditugu, auzibidea baino ez zaigu 

geratuko. 

Informazioa jasotzeko 
eskubidea
Informazio nahikoa, egiazkoa, 

objektiboa eta ulergarria eskaini 

behar digute. Eskubide hori 

gauzatzeko erarik onena aurkezpena 

egokia izatea eta etiketak arau 

guztiak betetzea da. 

Ez dugu fidatu behar deskontu 

handien eskaintzez eta maukez. Izan 

ere, inork ez du ezer oparitzen, eta 

baliteke eskaintzaren atzean infor-

mazioa nahita ezkutatzea, bezeroak 

harrapatzeko helburuarekin. 

Telefono-kontratazioetan, infor-

mazioa idatziz ematea eskatuko 

dugu beti. Era horretan, kontratazioa 

astiro balioetsi ahal izango dugu 

erabakia hartu aurretik.

Era berean, ez dugu kontraturik 

sinatu behar zer dakarten ulertzen 

ez badugu. Horrela, beraz, ulertzen 

ez ditugun alderdiei buruz galdetu 

behar dugu beti sinatu aurretik.
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Kontsumo-arloko 
hezkuntzarako eta 
prestakuntzarako 
eskubidea
Informazio eta prestakuntza egokia 

duten herritarrek hobeto hartuko 

diete aurrea kontsumo-gatazkei.

Kontsumobidek, bere prestakuntza-

zentroen, bere web-orriaren eta 

beste programa batzuen bitartez, 

prestakuntza-aukera ugari eskaintzen 

dizkie herritar guztiei (partikularrei eta 

taldeei). 

Ordezkaritza, kontsulta eta 
parte-hartzerako eskubidea
Kontsumitzaile eta erabiltzaileen 

eskubideak babesteko modu bat 

kontsumitzaile eta erabiltzaileen 

elkarteetara jotzea da. Ordezkari-

tzarako eta kontsumoarekin zerikusia 

duen ekintza orotan parte hartzeko 

legez aitortutako bidea direla esan 

daiteke. 

Elkarte horiek kontsumo-arloko infor-

mazio-, aholkularitza- eta hezkuntza-

zereginak betetzen dituzte. Halaber, 

oso bide baliagarria osatzen dute 

erreklamazioak egiteko, eta, gainera, 

aholkularitza juridikoko zerbitzu 

propioak dituzte. Horrelako elkarte 

batean sartzeko, bertako bazkide 

egin eta bidezko kuota ordaindu 

behar da.

www.kontsumobide.net web-orrian, 

Euskadin beren zerbitzuak eskaintzen 

dituzten elkarteen zerrenda dago. 
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Hizkuntza-eskubideak

Kontsumitzaile eta erabiltzaileok 

ondasun eta zerbitzuei buruzko infor-

mazioa euskaraz nahiz gaztelaniaz 

jasotzeko eskubidea dugu.

Gainera, Autonomia Erkidegoaren 

lurralde-eremuan, enpresa edo 

establezimenduekin ditugun 

harremanetan, ofizialak diren bi 

hizkuntzetako edozein erabiltzeko 

hizkuntza-eskubidea dugu.

Legeak dioenez, Euskadin ondasunak 

eta zerbitzuak eskaintzen dituzten 

erakundeen jardunetan euskararen 

erabilera bultzatzeko neurriak eta 

baliabideak ezarriko dituzte adminis-

trazio publikoek.

Eskubide horiek guztiak baliarazteko, 

gatazkei aurrea hartzen eta gatazkak 

konpontzen lagunduko diguten 

hainbat aholku eta neurri hartu behar 

ditugu kontuan. Hona hemen batzuk: 

Erosi edo kontratatu 
AURRETIK:

JJ Komeni da produktu edo zerbitzu 

beraren eskaintza bat baino gehiago 

konparatzea, premien eta aukeren 

arabera aukeratzeko. 

JJ Nolako publizitatea eskaintzen den 

zaindu behar da. Sen ona eta zuhurtzia 
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lagungarriak izan daitezke iruzurrak 

edo desilusioak saihesteko. 

JJ Era berean, eskaintzen den publizitate 

oro loteslea da, eta, beraz, komeni 

da gordetzea, iragarritakoa betetzera 

behartzen baitu enpresa edo 

establezimendua. 

JJ Funtsezkoa da aldez aurretik produktu 

edo zerbitzu ororen prezioa jakitea, 

eta, hala badagokio, aldez aurreko 

aurrekontua eskatzea eta gordetzea. 

JJ Kontratuen baldintza guztiak irakurri 

eta ulertu behar dira eskaintza bat 

onartu aurretik edo kontratak sinatu 

aurretik, eta ez da onartu behar 

askatasun osoz erabakitzeko ahalmena 

behartzen duen presiorik edo 

inposaketarik.

JJ Urruneko erosketen edo kontratazioen 

kasuan, nori egiten zaizkion, haren 

helbidea zein den eta harremanetarako 

zer bide eta datu dituen jakin beharra 

dago. 

JJ Eta Internet bidezko erosketen 

edo kontratazioen kasuan, berriz, 

datu pertsonalak sartu behar diren 

web-orriak segurua izan behar du 

(https URLean, eta giltzarrapo itxi bat).
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Erosi edo kontratatu 
ONDOREN:

JJ Tiketa edo faktura, kontratua eta, 

merkataritza-bermerik izanez gero, 

hori egiaztatzen duen dokumentua 

eskatu eta gorde egin behar dira. 

Gatazkaren bat konpondu behar bada, 

baliagarriak izango dira. 

JJ Funtsezkoa da produktuen etiketetako 

oharrak eta argibideak irakurtzea eta 

horiei jarraitzea. 

JJ Produktu bat gordailuan utzi 

behar bada, hori egiaztatzen duen 

ordezkagiria eskatu eta gorde behar 

da. Jasotzen denean edota beste 

batekin ordezten denean, noiz jaso zen 

eta, hala badagokio, zer konponketa 

egin zen adieraziko duen ziurtagiri bat 

eskatu eta gorde behar da. 

JJ Kontratu bat sinatzeak kontratuko 

baldintzak nahitaez bete behar direla 

dakar.

JJ Kontsumo-gatazkaren batean 

erreklamazioa egin nahi bada, ez da 

komeni atzeratzea.

Eta gogoan izan: kontsumo 

egokirako aholku nagusia kontsumo 

arduratsu eta iraunkor bat egiten 

saiatzea da.  


