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Enpresek eta saltokiek guri beren produktuen berri 
emateko eta produktu horiek eros ditzagun konben-
tzitzeko erabiltzen duten bitartekoa da publizitatea. 
Hainbat bideren bitartez iristen zaigu: telebista, 
Internet, erakusketa-panelak… Baita denden eta 
bidaia-agentzien liburuxka eta katalogoen bitartez 
ere, eskaintza iradokitzaileekin.

Garrantzitsua da kontsumo arduratsuko jarraibide 
batzuk kontuan izatea, eta horregatik honako hau 
gomendatzen du KONTSUMOBIDEK:

n   Azter ezazu publizitatea modu kritikoan. 
Gogoan izan publizitateak ezin duela nahas-
menik sortu produktuaren funtsezko datuak ez  
aipatzeagatik. Argi eta garbi agertu behar dute:

Publizitatearen balioa
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• Produktuaren ezaugarriek.
•  Prezio osoak (zergak, tasak eta abar barne).
•  Kaltegarritasunari eta arriskugarritasunari 

buruzko adierazpenek.

n   Ez jarraitu publizitateari itsu-itsuan. Erosteko 
erabakiak egiazko premietan oinarrituta 
hartu behar dituzu.

n   Erositako produktuaren edo kontratatutako 
zerbitzuaren publizitate-liburuxkak eta 
publizitate-katalogoak gorde itzazu beti. 
Horien edukia kontratuarekiko loteslea da, 
eta bertan agertzen dena bete dadila eska 
dezakegu. 

Publizitatearen     balioa

Liburuxkek eta katalogoek 
kontratu baten balio berbera 
dute, eta froga gisa erabil 
daitezke erreklamazioren 
bat egiten bada.



Adinekoen zentroetan egindako Kontsumorako 
Prestakuntza Programak tailer didaktiko berri 
bat eskainiko die 2014tik aurrera parte hartzen 
dutenei: 

“BERTAKO ETA GARAIKO ELIKAGAIAK”

Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak ohartarazteko 
helburuarekin sortu da, bertako eta garaiko 
produktuen kontsumoak gure osasunari eta 
gure inguruneari eskaintzen dizkion abantailez 
jabetzeko helburuarekin, hain zuzen ere. 

Kontsumitzaileak gogoeta pertsonala egin dezala 
eta bere kabuz honako galdera hauei erantzuna 
bila diezaiela lortu nahi da:

Tailer didaktiko berria “Bertako eta garaiko elikagaiak”
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n   Produktuen etiketak. Etiketak ematen duen 
informazioa (jatorria, kalitate-markak, eta abar) 
erosketan hautespen-irizpide gisa erabiltzeko. 

n   Produkzio konbentzionaleko eta produkzio 
ekologikoko elikagaien arteko diferentziak.

Bertako eta garaiko frutak eta 
barazkiak kontsumitzeak eskaintzen 
dituen abantailei buruzko informazio 
gehiago lortzeko, ikus multimedia-
material interaktiboak:

www.kontsumobide.net
•  FRUTAK ETA BARAZKIAK. 

Elikadura osasungarria lortzeko
•  FRUTAK ETA BARAZKIAK. 

Mundu iraunkor eta solidario 
baterako

KONTSUMORAKO PRESTAKUNTZA  
PROGRAMA ADINEKOEN ZENTROETAN 

Tailer didaktiko berria
“Bertako eta 

garaiko elikagaiak”

•  Nola liteke merkatuan edozein 
unetan edozein garaiko 
elikagaiak aurkitzea?, 

•  zer ondorio ditu horrek?, 
•  marrubiak, sagarrak, gereziak 

eta abar urte osoan zehar 
jateko benetako premia al 
dugu?...

Tailer didaktikoan honako eduki hauek landuko dira: 

n   Elikagaien jatorria. Jatorri naturala eta produkzio-
jatorria. Arrazoiak eta ondorioak.

n   Bertako produktuak kontsumitzearen abantailak. 

n   Garaiko elikagaiak. Garaiko elikagaien abantaila 
nutrizionalak. Ohikoenak diren elikagaiak kontsumitzeko 
garai edo une egokienak. 
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Azterlana: Merkataritza-establezimendutik kanpoko salmentak eta mirari-produktuak

KONTSUMOBIDE Kontsumoko Euskal 
Institutuak “Establezimendutik kanpoko 
salmentak eta mirari-produktuak adinekoen 
artean” izeneko azterlana argitaratu du 2013. 
urtean.

KONTSUMOBIDERENTZAT, adinekoen kolek-
tiboari arreta berezia eskaini behar zaio kon-
tsumitzaile gisa dituzten eskubideak babesteko 
garaian, izan ere, askotan iruzur egin nahi diete 
eta engainatu egin nahi dituzte. 

Azterlanaren helburu nagusia izan da dendatik 
kanpo saltzen duten eta/edo mirari-produktuak 
eskaintzen dituzten enpresek erabilitako 
erakarpen-moduak zehazki ezagutzea; adinekoek 
erosketa mota horri lotuta dituzten eskubideak 

ezagutzen ote dituzten eta erabiltzen ote dituzten 
jakitea, eta erosketa mota hori egin dutenean izan 
duten gogobetetasun-maila ezagutzea.

Azterlanean 250 lagunek hartu dute parte, 
(% 80,40 emakumeak eta % 19,6 gizonak), 
guztiak ere Kontsumobidek adinekoen zentroetan 
egiten duen kontsumoari buruzko prestakuntza-
programako jardueraren batean parte hartzen 
zutenenak.

Azterlanaren emaitzen ondorio esanguratsuene-
tako bat da inkestan parte hartu duten lagu-
nek saltokietatik kanpo erosteko eskaintzak 
jaso dituztela adierazten dutela, eta horietatik  
erdiak baino gehiagok produktua erosi dutela 
eta ez direla gustura geratu erosketarekin.

AZTERLANA

Merkataritza-
establezimendutik kanpoko 

salmentak eta  
mirari-produktuak  



Azterlana: Merkataritza-establezimendutik kanpoko salmentak eta mirari-produktuak
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Datu horiek ikusita, honako hau gomendatzen du KONTSUMOBIDEK:

n   Saihestu ezazu erosketa konpultsiboa. 
Pentsa ezazu benetan behar ote duzun.

n   Gune finkoetan edo aldizkakotasun jakin 
batekin saltzen duten merkatariei erosi, 
era horretan bitartekaritza errazagoa 
izango baita arazorik baldin badago.

n   Kontratua sinatu aurretik irakurri eta 
uler ezazu, eta ziurta ezazu legeak 
ezarritako baldintzak betetzen dituela eta 
produktu horrek enpresa edo pertsona 
saltzaileak deskribatutako baldintzak 
betetzen dituela.

n   Ez fidatu posta-helbide gisa posta-
kutxa soil bat duen kontratua ematen 
dizun saltzailearekin.

n   Egiazta ezazu produktuaren bidalketa-
gastuak nork ordaindu behar dituen.

n   Ez fidatu osasunaren edozein gaitzeta-
rako erremedioa edo sendabidea pro-
mesten duten mirari-produktuekin.

n   Etxez etxeko salmentan, ziurta ezazu sal-
tzera datorren pertsonaren nortasuna, 
eta egiazta ezazu ordezkatzen duen enpre-
sarentzat egiten duela lan benetan.

4   Gehien eskaini diren produktuak koltxoiak 
edo koltxoien oinarriak, masaje-aparatuak eta 
liburuak izan dira. Gehien erosi direnak koltxoiak 
edo koltxoien oinarriak (% 37,90) eta liburuak 
(% 33,06) izan dira.

4   Ia % 47ren ustez salmentaren unean ez zuten 
jaso eskaintzen ari zitzaien produktuari buruzko 
informazio osoa, eta ia % 60k onartu du erosi-
tako produktuarekin batera jasotako dokumen-
tazioa ez zutela irakurri, ezta berrikusi ere.

4   Erosketarekin pozik geratu ez ziren pertsona 
gehienek (% 68,30) ez zuten ezer egin, eta 
horietako askok uste zuten, oker gainera, 
merkataritza-establezimendutik kanpo erositako 
produktuak ezin direla itzuli edo akastunak 
direnean bakarrik itzul daitezkeela. 

4   Ia hiru laurdenek (% 73) ez zekiten merkataritza-
establezimendu batetik kanpoko produktu bat 
erosi ondoren iritzia aldatu eta itzuli nahi badute 
produktua jasotzen den unetik zenbatzen hasi 
eta 7 eguneko epearen barruan itzultzeko 
eskubidea dutela.

4   % 80,80k adierazi du ez dela fidatzen 
produktuek publizitatean adierazten dituzten 
ustezko onurekin. Ehuneko pixka bat txikiago 
batek (% 73,20) uste du horrelako produktuak 
erosi aurretik zuhur jokatu behar dela.

4   % 54,81ek uste du ez dela beharrezkoa me-
dikuari kontsulta egitea osasunarengan eragi-
na izan dezaketen produktuak erosi baino le-
hen.

Gogoan izan iruzurrak saihesteko baliagarria izan 
daitekeen prestakuntza eta informazioa eskaintzen 
dizkizula KONTSUMOBIDEK.
n   Kontsumoko prestakuntzari buruzko programa ibiltaria. 

Hitzaldien, prestakuntza-ikasgelen eta bisiten eskaintza. 
Landu beharreko edukien eskaintzaren barruan, honako 
hau dago: “Merkataritza-establezimendutik kanpoko 
salmentak”. 

n    Kontsumorako prestakuntza-zentroak. Kontsumorako 
prestakuntza-jarduerak eskatzeko telefono-zenbakiak:

Vitoria-Gasteiz 945 016 601
Bilbao 944 032 220

Donostia-San Sebastian 943 022 590

Hona hemen beste ondorio azpimarragarri batzuk: 

 Era berean, gaiari buruzko 
informazio gehiago lortzeko 
(eskubideak, aholkuak, helbide 
erabilgarriak, eta abar) ikus 
multimedia-materiala:

www.kontsumobide.net
•  Multimedia-materiala: Elikagaien 

etiketak, Publizitatea, Establezi-
mendutik kanpoko 
salmentak eta La-
guntza Teknikoko 
Zerbitzuak.



Kontsumorako prestakuntza programa adinekoen zentroetan

Kontsumorako 
prestakuntza programa 

adinekoen zentroetan 
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PARTE HARTU DUTEN ZENTROAK  
2013ko edizioan EAEko ADINEKOEN 30 ZENTROK hartu dute parte programan. 

 1 DANOK AURRERA GALDAKAO
 2 LAGUN ZAHARRAK PLENTZIA
 3 AITONEN ETXEA DONOSTIA
 4 URTEALAIAK GETXO
 5 DANONTZAT MUNGIA
 6 GURE ARBOLA ZAHARRA GERNIKA
 7 EL PARQUE ERRENTERIA
 8 ATERPE URRETXU
 9 BASOTXO ARETXABALETA
 10 SAN JUAN SANTURTZI
 11 ATERPEA DONOSTIA
 12 SAN JORGE SANTURTZI
 13 OROBIONE LAZKAO
 14 GURE ASTIALDI BILBAO
 15 BEGO OÑA BILBAO
 16 AMIGOS DE LOS MAYORES BILBAO

 17 CENTRO MUNICIPAL  DURANGO
 18 LAS CUATRO TORRES AMURRIO
 19 CLUB DE JUBILADOS DE GÜEÑES GÜEÑES
 20 ATZOKO GAZTEAK ARAIA
 21 CENTRO RURAL DE ATENCION 
  DIURNA ZIGOITIA
 22 ALAIAK ARAMAIO
 23 CENTRO RURAL DE ATENCIÓN 
  DIURNA ZUIA MURGIA
 24 BBK ARTEAGABEITIA BARAKALDO
 25 HELDUEN ELKARTEA GAUTEGIZ ARTEAGA
 26 BBK CASCO VIEJO BILBAO
 27 SANTROKATZ ABADIÑO
 28 BBK ZURBARAN BILBAO
 29 LANDATXOPE ANTZUOLA

 30 SANTA ENGRACIA LEGUTIO

HITZALDIAK ETA PRESTAKUNTZA 
IKASGELAK 
Guztira 59 HITZALDI egin dira, dagozkien PRESTAKUNTZA 
IKASGELEKIN, honako eduki hauei lotuta:

BISITAK  
21 Kontsumo formakuntza, 
zerbitzu eta ekoizpen zentroak 
bisitatu dira.
CAFES LA FORTALEZA 3
AULA MEDIOAMBIENTAL (Getxo) 7
NESTLE 2
EL CORREO 1
BICICLETAS ORBEA 1
MCC (FAGOR) 1

Eskaini diren jardueretan guztira 3.214 pertsona parte hartu dute (2.430 emakume eta 784 gizon).

9
8 8

5 5
4 4

3

1 1 1

3
2 2

3

0 0

Elikadura eta nutrizioa
Kontsumitzaileen eskubideak eta  
betebeharrak 
Elektrizitatea eta gasa
Bidaiariaren eskubideak 
Aseguruak 
Publizitatea eta salmentak 
Kontsumo iraunkorra 
Merkataritza-establezimendutik kanpoko  
salmentak eta mirari-produktuak

Banku-zerbitzuak
Medikazioa eta automedikazioa 
Uraren kontsumoa eta aurreztea
Adinduen segurtasuna 
Produktuen bermea eta  
Laguntza Teknikoko Zerbitzuak
Elikagaien segurtasuna 
Telefono eta Internet zerbitzuak
Erosketa arduratsuak
Produktuen etiketak

ESKERRAK
•  Gure jardueretan parte hartu duten 

Nagusien Zentroei.
•  Zekitenaren berri eman diguten 

laguntzaileei.
•  Bisitak egiten uzten diguten ekoizpen 

eta zerbitzu zentroei.



kontsumorako prestakuntza adinekoen zentroetan irudietan

BBK Casco Viejo (Bilbao) 

Bisita: Euskolabel arkume eta sagardoa, 

Idiziabal gazta, Bizkaiko txakolina HAZIk 

antolatua

Alaiak (Aramaio)
Bisita: Eitb Bilbao 

Amigos de los mayores (Bilbao) 

Bisita: Getxoko Ingurumen Aretoa 

Centro municipal de personas mayores (Durango) Tailerra: “Adinduen segurtasuna”

Atzoko gazteak (Araia) 

Tailerra: “Produktuen etiketak”

BBK Arteagabeitia (Barakaldo)  Bisita: Mercabilbao
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kontsumorako prestakuntza 
adinekoen zentroetan  
irudietan
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