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Gizarteak egiten duen kontsumoa 
hainbat faktoreren araberakoa 
da (faktore ekonomikoak, 
kultura-faktoreak eta abar). 
Produktuak eta zerbitzuak 
edonon egon daitezke pertsonen 
eskura, eta hainbat modutan 
kontsumi daitezke. Azkenean, 
norberak egiten duen aukeraren 
araberakoa da kontsumitzeko 
modua. 

Kontsumo-ekintzen eguneroko 
adibideen artean, erosketak, 
hornikuntzak, zerbitzuak eta aisia 
azpimarra ditzakegu. Kontsumo-
ekintza horiek askotariko arau 
batzuei lotuta daude, eta 
desadostasunak sor daitezke 
enpresen eta kontsumitzaileen 
artean. Ildo horretan, herritarren 
ohiko zalantzak dira zer eskubide 
ditugun, eskubide horiek 
nork zaintzen dituen edota 
zer erreklamazio-bide erabil 
ditzakegun. 

Gatazkei aurrea hartzeko eta 
dauden aholkularitza- eta 
erreklamazio-bideei buruzko 
informazioa emateko tresna 
baliagarria izatea da aldizkari 
honen helburua.
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RIIIING. Goizeko 8ak. Iratzargailuaren 

hotsa. Astelehena da berriz, eta hasi 

da Aitziberren errutina: jaiki, dutxa 

bizkorra nagiak kentzeko, eta gosari 

on bat lanera irten aurretik. 

Eta ia astelehen guztietan bezalaxe, 

autobusa ez galtzeko geltokira 

lasterka abiatu. Uf, ozta-ozta.

Aitziber eseri egin da, leihatilatik 

begira jarri da, eta jende-ilara luzea 

ikusi du kalean. Batzuek orduak 

daramatzatela dirudi. Establezimendu-

kate ospetsu batek egunak daramatza 

irekiko duen denda berrian izango 

diren deskontu eta promozio handiak 

irratian eta prentsan iragartzen, eta 

gaur da egun handia. Tira! Mezua 

herritarrengana iritsi dela dirudi, baina 

jende horrek guztiak benetan behar 

al ditu gai horiek, ala neurriz kanpoko 

kontsumo baten aurrean gaude? Aitzi-

berrek proposamen bat egin dio bere 

buruari: Kontsumitzaile arduratsua 

izaten saiatuko naiz!

Zein dira kontsumitzaileak 
edo erabiltzaileak?
Enpresa edo profesional batek 

emandako ondasunak edo 

zerbitzuak azken hartzaile gisa 

eskuratzen, erabiltzen edo baliatzen 
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dituen pertsona fisiko edo juridiko 

oro.  Ondasunak edo zerbitzuak 

produkzio-prozesu batean edo 

zerbitzuak (publikoak barne) 

emateko prozesu batean txertatzeko 

eskuratzen, erabiltzen edo baliatzen 

dituena, berriz, ez. 

Gure eguneroko bizitzan, kontsumo-

ekintza ugari egiten ditugu, eta, 

zenbaitetan, konturatu gabe. 

Dutxatzeko ura erabiltzen, aldez 

aurretik denda batean erositako 

produktuak gosaltzen edo lanera 

joateko elektrizitatea edo autobusa 

erabiltzen duenetik da kontsumi-

tzaile Aitziber.

Aitziberrek pilatutako lan asko 

duela ikusi du bulegora iristean. 

Iosu lankideak paper artetik irtetera 

behartu du, goizeko atsedena 

hartzeko. Ez du kafea hartzeko 

asmorik, ez baitio batere onik egiten, 

baina mesedegarri izango zaio 

arnasa hartzea. 

Hitz egiten ari zirela, etxeko obrekin 

dituen arazoez kexatu da Iosu. 

Gremioko eskaintza bat aurkitu zuen 

gutunontziko publizitate-iragarki 

batean, eta orain damu da hartutako 

erabakiaz. Aurreikusi baino gehiago 

dirauten obrak, aurrekontukoak luze 

gainditzen dituzten prezioak...

Gainera, gela konpontzen ari zirela, 

hodi bat hautsi diote langileek, 

eta orain kobratu egin nahi diote 

hodia konpontzeagatik. Nazkatuta 

dago enpresarekin borrokatzeaz eta 
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ezer ez lortzeaz, baina indargabe 

sentitzen da eta ez daki nora jo 

aholku bila. 

Aitziberrek badu “Kontsumobide”  

Kontsumoko Euskal Institutuaren 

berri, baina ezin dio eman horri 

buruzko informazio handirik. 

Horregatik, hurbil duen bulego 

bat bilatzeko eta bertara joateko 

gomendatu dio.

Zer da Kontsumobide?
Kontsumobide (Kontsumoko 

Euskal Institutua) Eusko Jaurla-

ritzaren Osasun Sailari atxikitako 

erakunde autonomiaduna da, eta 

kontsumitzaileak eta erabiltzaileak 

defendatzeko eta babesteko Eusko 

Jaurlaritzaren politikak definitzea, 

planifikatzea, bultzatzea eta betea-

raztea du helburu.

Zer egiten du 
Kontsumobidek?

JJ Gure eskubide eta betebeharrei 

eta horiek gauzatzeko moduari 

buruzko orientazioa, prestakuntza 

eta informazioa ematen du. 

JJ Gure eskura jarritako produktuak 

eta zerbitzuak seguruak direla 

eta behar bezala erabiltzeko 
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eta baliatzeko beharrezkoa den 

informazio guztia dutela zaintzen 

du. Horretarako, ikuskatzeko 

eta zehatzeko eskumenak ditu, 

indarrean dauden xedapenei 

jarraiki.

JJ Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 

lege-babesa bultzatzen du, eta, 

ildo horretan, bidezkoak diren 

ekintza judizialak hasten ditu, 

eta duten garrantziagatik edo 

sortzen duten alarma sozialagatik 

arreta berezia behar dutenetan 

pertsonatzen da.

JJ Bitartekotza eta arbitrajea 

bultzatzen ditu kontsumo-arloko 

gatazkak konpontzeko.

JJ Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak 

defendatzeko eta babesteko 

elkarteen eta erakundeen 

garapena indartzen eta sustatzen 

du. 

Gainera, herri-administrazio guztiekin 

ditu harremanak eta guztiekin 

dihardu lankidetzan, kontsumit-

zaileen eta erabiltzaileen eskubideen 

eta babesaren hobekuntzan aurrera 

egiteko.
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Iosuk eskerrak eman dizkio informa-

zioagatik. Aitziberri kasu egitea eta 

aholku bila Kontsumobidera joatea 

erabaki du. Horretarako, Interneteko 

www.kontsumobide.net web-orrian 

sartu da, bulegorik hurbilena non 

dagoen jakiteko. 

Bilatzen ari den bitartean, web-orrian 

espero baino askoz informazio 

gehiago dagoela konturatu da. 

Horregatik, Gogokoetan gorde du 

web-orria. Behin baino gehiagotan 

erabiliko du seguruenik.

Egun horretan bertan, Iosu 

Kontsumobidera joan da, gordeta 

duen dokumentazio guztia azter 

dezaten. Ondoren, erreklamazio bat 

aurkeztuko duen ala ez erabakiko du. 

Non daude 
Kontsumobideren 
bulegoak?
Astelehenetik ostiralera: 8:30etik 

14:00etara.

VITORIA-GASTEIZ:
Santiago hiribidea, 11. 

Telefonoa 945-06 21 61 

Faxa 945-06 21 42 

Helbide Elektronikoa:

kb-araba@kontsumobide.es

BILBAO:
Rekalde zumarkalea, 39 A - behea 

Telefonoa 94-403 15 00 

Faxa 94-403 19 67. 

Helbide Elektronikoa: 

kb-bizkaia@kontsumobide.es 

DONOSTIA-SAN 
SEBASTIÁN
Easo kalea, 10 - 5

Telefonoa 943-02 25 47 

Faxa 943-02 25 72.

Helbide Elektronikoa: 

kb-gipuzkoa@kontsumobide.es
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Iosu Kontsumobidera hurbildu da, eta 

duen arazoari buruzko aholkularitza 

eskaini diote bertan. Kexa, errekla-

mazio edo salaketa bat aurkezteko 

aukerak aipatu dizkiote.

Baina zer alde dago 
kexaren, erreklamazioaren 
eta salaketaren artean?

JJ Kexa kontsumitzaileak edo 

erabiltzaileak ondasuna 

merkaturatzen duen edo zerbitzua 

ematen duen pertsona fisiko edo 

juridikoarekiko desatsegintasuna 

jakinarazteko egiten duen 

adierazpena da. Desadostasuna 

agertu besterik ez du egiten, 

erreklamaziorik egin gabe. 

JJ Erreklamazioa kontsumitzaile 

edo erabiltzaile batek ondasun 

edo zerbitzu baten eskaerari 

dagokionez Administrazioaren 

aurrean egiten duen adierazpena 

da, kontsumitzailearen ustez 

eskaerari behar bezala erantzun 

ez zaionean edo kaltetuta 

geratu denean. Kasu horretan, 

kontsumitzaileak edo erabiltzaileak 

itzulketa, konponketa edo kalte-

ordainketa eskatzen du esanbidez 

edo isilbidez, horretarako 

eskubidea duelakoan.

JJ Salaketa Administrazio Publikoari 

kontsumo-arloko arau-hauste 

administratibo bat egin dela 

jakinarazteko idazkia da, pertsonak 

bereziki kaltetuta geratu denik 

uste ez badu ere. Salaketa 

jasotzen denean, Administrazioak 

bidezko egiaztapenak egiten 

ditu ikuskapen- eta kontrol-

zerbitzuen bidez, eta, beharrezkoa 

izanez gero, neurriak hartu eta 

arau-hausteak zuzentzeko eta 

prebenitzeko zehapenak ezartzen 

ditu.
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Dagoeneko bere kasurako erabili 

ezin badira ere, kontuan hartu behar 

diren eta datorren aldirako kontuan 

hartuko dituen hainbat aholku balia-

garri jaso ditu Iosuk.  

JJ Obra hasi aurretik, aurrekontua 

eskatzea eta gordetzea.

JJ Publizitatea gordetzea. Izan ere, 

publizitatea loteslea da, eta bertan 

ezarritakoa betetzera behartzen du 

enpresa. 

JJ Ahal den guztietan, Kontsumoko 

Arbitraje Sistemari atxikitako 

enpresetara edo profesionalengana 

jotzea, edozein arazo sortuz gero 

irtenbide bizkor eta doako bat 

ziurtatzeko.

JJ Kontratuko baldintzak (baita letra 

txikia ere) irakurtzea, zer sinatzen 

den zehatz-mehatz jakiteko.

JJ Faktura (edo tiketa), 

berme-dokumentua eta 

erreklamazioetarako erabilgarria 

izan daitekeen dokumentazio oro 

eskatzea eta gordetzea. 
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Enpresak epeak betetzea eta 

ezarritako epeei jarraitzea ez ezik, 

hautsitako hodiaren kostua (450 

euro!) bere gain hartzea ere nahi du 

Iosuk. Kontsumobiden, kontsumi-

tzaileen elkarteen berri eman diote. 

Adierazi diotenez, elkarte horiek 

Iosuren kasua azter dezakete, eta, 

aholkularitzaz gain, batzuek doako 

defentsa (Kontsumobidekin izenpe-

tutako hitzarmenaren ondorioz) 

eskaintzen dute hitzezko epaiketa 

batera joan behar izanez gero. 

Iosuri interesgarria iruditu zaio aukera 

hori, eta kontsumitzaileen elkarteei 

buruzko informazio gehiago biltzea 

erabaki du.

Zer dira kontsumitzaileen 
elkarteak?
Irabazi-asmorik gabeko erakunde 

pribatuak dira, eta kontsumitzaileen 

eta erabiltzaileen interesak oro har 

edo produktu edo zerbitzu jakin 

batzuei dagokienez babestea eta 

defendatzea dute helburu.

Kontsumobidek hitzarmen bana 

izenpetu du Euskadiko Kontsumi-

tzaileen hiru Federazioekin. Hitzarmen 

horietan, Federazioetako Elkarteek 

burutu behar dituzten jarduerak 

aipatzen dira.
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Zer eginkizun betetzen dute?

Elkarteen eginkizunak honela laburbil 

daitezke: 

JJ Informazioa eta aholkularitza 

ematea.

JJ 2.000 €-ra bitarteko hitzezko 

epaiketetan juridikoki defendatzea 

(elkarte gehienek aholkularitza 

juridikoko zerbitzuak dituzte).

JJ Kontsumo-proiektuak gauzatzea, 

hala nola informazio- eta 

prestakuntza-programak, ondasun 

eta zerbitzuen kalitateari buruzko 

inkestak edo analisiak, informazio 

interesgarriaren zabalkundea eta 

abar.

JJ Euskadiko Kontsumoko Arbitraje 

Batzordeak deitutako kontsumo-

arbitrajeetan parte hartzea.

JJ Ordezkaritza-funtzioak.

Kontsumitzaileen elkarte bateko kide 

izateko, nahikoa da bertan izena 

ematearekin eta bidezko kuotak 

ordaintzearekin.

Iosu oso pozik dago jaso duen 

tratuarekin. Orain ideiak garbiago 

ditu, eta badaki zer aukera dituen. 

Han dagoela baliatuta, auzokoen 

komunitatearekin duen arazo bati 

buruz galdetu du. Izan ere, auzokoek 

ez dute minusbaliatuentzako arrapala 

bat jarri nahi. Kontsumobiden esan 

diote kontsumo-erakundeek ez dutela 

eskumenik jabetza horizontalari 

lotutako alderdietan. Hara, benetan? 
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Beste zer alderdi daude 
kontsumo-erakundeen 
eskumenetik kanpo?

JJ Produktu eta zerbitzuen salerosketa 

enpresen eta profesionalen artean.

JJ Produktuen salerosketa partikularren 

artean.

JJ Administrazio publikoek emandako 

zerbitzuak.

JJ Laneko edo familiako kontuak.

JJ Zabarkeriari, lesioei, heriotzari edo 

osasunerako beste ondorio batzuei 

lotutako medikuntza-alderdiak.

Gainera, sektore jakin batzuetan 

(Bankuak eta finantza-erakundeak, 

Inbertsioak, Aseguruak...) berariazko 

organo eskudunak daude.

Beste arlo batzuetako organo 

eskudunak kontsultatzeko, 

bisitatu honako web-orri hau:                            

www.kontsumobide.net (sekzioa: 

Kontsultak eta erreklamazioak\

Oinarrizko informazioa\Erreklama-

zioak. Gatazkak konpontzea).

Hurrengo egunean, Iosu Aitziberren 

bila ibili da, aurreko egunean 

egindako urratsen berri emateko. 

Bere kasuan erreklamazioa egiteko 

bidezkoak diren urratsak egiten 

lagundu diotela sentitzen du, baina, 

horrez gain, seguruago sentitzen 

da. Izan ere, orain badaki non bilatu 

behar duen informazioa eta aholku-

laritza behar duen guztietan, eta, 

batez ere, badaki zein diren bere 

eskubide eta betebeharrak, erne 

egoteko eta bestelako kontsumo-

gatazkei AURREA HARTZEKO.

Hurrengo batean ez dute ustekabean 

harrapatuko. 


