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1. AURKEZPENA
Adineko

pertsonekin

egindako

“EROSKETA-ITZULKETAK.

ZER

ESKUBIDE

DUGU?”

azterlanean 2018ko otsailetik ekainera bildutako datuak jasotzen ditu txosten honek.
Kontsumoan trebatzeko adineko pertsonentzako programan parte hartzen duten pertsonen
297 inkesta jaso dira beteta. Azterlan horri esker, modu objektiboan identifikatu ahal izan
dira adineko pertsonek, merkataritza-establezimenduetan zein horietatik kanpo (irteerak,
online bidezko erosketak…) erositako produktuak itzultzerakoan izaten dituzten arazorik
ohikoenak.
Guztira, programan parte hartzen duten EAEko adinekoen 22 taldek parte hartu du: Bizkaiko
hamabik, Arabako bostek eta Gipuzkoako beste bostek.

HERRIA

PROBINTZIA

1

NERBIOI IBAIZABALGO JUVENER
ERRETIRATUEN ELKARTEA

ZENTROA

BASAURI

BIZKAIA

2

CENTRO PALENTINO

DURANGO

BIZKAIA

3

LEIOAKO HHI

LEIOA

BIZKAIA

4

SAN FUENTESEKO ERRETIRATU ETA
PENTSIODUNEN ELKARTEA

ABANTO-ZIERBENA

BIZKAIA

5

ANAIARTE BILTOKIA

MUTRIKU

GIPUZKOA

6

SAN TROKAZ ERRETIRATUEN ELKARTEA

ABADIÑO

BIZKAIA

7

GALDAKAOKO HHI

GALDAKAO

BIZKAIA

8

ARESTI KONDEA EGOITZA

BILBAO

BIZKAIA

9

SANTURTZIKO HHI

SANTURTZI

BIZKAIA

10

ANAITASUNA ELKARTEA

BERRIATUA

BIZKAIA

11

KATILLONTXU EMAKUMEEN ELKARTEA

MUNDAKA

BIZKAIA

12

ENKARTERRIETAKO KIUB

ZALLA

BIZKAIA

13

PAULO FREIRE HHI

VITORIA-GASTEIZ

ARABA

14

EGUNEKO ARRETARAKO LANDA-ZENTROA

ZIGOITIA

ARABA

15

LANTARONGO UDALA

LANTARON

ARABA

16

LAUDIOKO EMAKUME ALARGUNEN ELKARTEA

LAUDIO

ARABA

17

ARAMAIOKO UDALA

ARAMAIO

ARABA

18

EL PARQUE ERRETIRATUEN ETXEA

ERRENTERIA

GIPUZKOA

19

BIDASOALDEKO HHI

IRUN

GIPUZKOA

20

EIBARKO HHI

ELGOIBAR

GIPUZKOA

21

ATERPE ERRETIRATUEN ETXEA

URRETXU

GIPUZKOA

22

EMAKUMEEN ELKARTEA

LAZKAO

GIPUZKOA
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Ondorengo alderdiak ikertzen dituen galdetegia aplikatu da azterlanerako:
o Komertzioan bertan egiten diren erosketei dagokienez:

-

Komertzioak itzulketa onartzeko duen betebeharra.

-

Komertzioen publizitateak itzulketei dagokienez duen ahalmen loteslea.

-

Erantzuteko legezko aukerak, itzulketa onartzekotan (dirua itzultzea, produktua
aldatzea…).

-

Produktu baten itzulketarekin lotutako eskubideak (produktua akastuna denean zein
akatsik ez duenean).

-

Produktu akastun bat itzultzeko epea.

o Merkataritza-establezimendutik kanpoko erosketei dagokienez:

-

Itzulketa-eskubidea erosketa mota horietan.

-

Itzulketa egiteko legezko epeak.

-

Itzulketa egiteko modu zuzena.

-

Itzulketaren bidalketa-gastuei dagozkien eskubideak eta betebeharrak.

-

Kreditu bidez finantzatutako produktuen itzulketei dagozkien eskubideak.

Behin inkesta erantzun ondoren, Statistical Package or the Social Sciences (SPSS)
informatika-programa estatistikoan sartu dira eskuratutako datu guztiak, ondoren datuok
tratatzeko eta emaitzak aztertzeko, eta txosten hau egiteko.
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2. LAGINA
ADINEKO 297 PERTSONAK osatu du lagina; horietatik 236 emakumeak izan dira. Emakumeen
portzentaje hori justifikatuta dago, emakume gehiagok parte hartzen baitu adineko pertsonei
zuzendutako trebakuntza-programetan.

INKESTARI ERANTZUN DIOTENAK, SEXUAREN ARABERA
236 emakume
61 gizon

%21

Emakume

%79

Gizon

Adin-tarteei dagokienez, 66 eta 75 urte bitarteko taldean egon da parte-hartze handiena.
Hona hemen parte hartu duten pertsonen kopuruak, adin-tartearen arabera sailkatuta:

*

60-65 (40 pertsona)

*

66-75 (154 pertsona)

*

76-85 (84 pertsona)

*

86-92 (19 pertsona)
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3. BILDUTAKO DATUAK
Honako hauek izan dira lortutako emaitzak, eta datuok erakusten duten informazioa:

Itzulketak, komertzioan bertan egindako erosketetan

1. Produktu baten itzulketa onartzeko legezko betebeharra al dute
merkataritza-establezimenduek, itzulketaren arrazoia bezeroak iritzia
aldatu izana denean?

%32
Bai

%68

Ez

Inkestari erantzun dioten pertsonen portzentaje handi batek (%68) uste du ─oker
dauden

arren─

establezimenduak

legez

behartuta

daudela

akatsik

gabeko

produktuen itzulketak onartzera, itzulketaren arrazoia bezeroak iritzia aldatu
izana denean.

2. Komertzioak, moduren batean, itzulketak onartzen direla iragartzen
duenean, legez behartzen al du horrek akatsik gabeko produktu baten
itzulketa onartzera?

%84

%16
BAI

EZ

Gehienek (%84) badakite komertzio batek itzulketak onartzen dituela iragartzen
badu, hori betetzeko betebeharra duela; %16k, aldiz, uste du publizitatea ez dela
loteslea.
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3. Zenbateko epea dago komertzio batean erositako akatsik gabeko
produktu bat itzultzeko?

%62

%23

%15
Komertzioak eskaintzen
duen epea.

Inkestari

erantzun

dioten

Hilabete bat, erosketa 14 egun, erosketa egiten
egiten denetik.
denetik.

pertsonen

erdiak

baino

gehiagok

(%62)

badaki

komertzioak berak ezartzen duela itzulketa-epea; gainerako %38ari dagokionez,
batzuek (%23) uste dute ─oker dauden arren─ produktua erosten denetik 14 eguneko
epea dagoela, eta beste batzuek (%15), berriz, epe hori hilabete batekoa dela.

4. Komertzio batean erositako produktu akastun bat itzultzea nahi baldin
badut:

%37

Beti itzuli behar didate dirua,
hala eskatzen badut.

%63
Produktua konpontzea edo
aldatzea eska dezaket; eta hori
ezinezkoa denean, zenbatekoa
itzultzea.

Inkestari erantzun diotenen %63k aukera zuzena aukeratu dute, hau da, produktua
konpontzea edo aldatzea aukera daitekeela; %37k uste dute ─oker dauden arren─
komertzioak beti duela dirua itzultzeko betebeharra, hala eskatuz gero.
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5. Zenbateko epea dago produktu akastun bat konpontzea edo aldatzea
eskatzeko?

%59
%32
%9
Hilabete bateko epea,
Sei hilabeteko epea,
Bermeen Legeak ezartzen
erosketa egiten dudanetik. erosketa egiten dudanetik.
duena, bi urteko epea
produktua entregatu
denetik.
%59k erantzun zuzena eman zuen, produktu akastun bat konpontzea eskatzeko epea bi
urtekoa dela, bermeen legeak ezartzen duen bezala. Baina %41ek gaizki erantzun zuen,
uste baitute erosketa egiten dutenetik hilabete batzuetako epea bakarrik dutela
produktua konpontzea edo itzultzea eskatzeko (%32k uste du hilabete batekoa dela
epe hori, eta %9k, berriz, sei hilabetekoa).
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Itzulketak, komertziotik kanpo egindako erosketetan
(etxea, irteerak, online egindako erosketak…)

6. Merkataritza-establezimendutik kanpo egindako erosketetan, ba al dut
produktua itzultzeko eskubiderik?

Ez, behin produktua jaso ondoren,
ezin da itzuli.

%23

Bai, salbuespen batzuetan izan
ezik (adibidez, neurrira egindako
produktuak).

%40

Bai, erositako edozein produktu
itzultzeko eskubidea.

%37

Galdera horren aurrean, erdiak baino gutxiagok (%40) bakarrik eman zuen erantzun
zuzena,

salbuespen

batzuk

daudela

merkataritza-establezimendutik

kanpo

erositako produktuak itzultzeko; %37k uste du edozein produktu itzultzeko eskubidea
duela, eta %23k, berriz, uste du behin produktua jasotzen denetik, ezin dela
itzulketarik egin.

7. Zenbateko epea dago merkataritza-establezimendutik kanpo egindako
erosketei uko egiteko?

%48

%52

7 lanegunekoa.
14 egun naturalekoa.

Eskuratutako datuetan ikus daitekeen moduan, ez dute oso argi zenbatekoa den uko
egiteko legezko epea; %52k uste du 7 lanegunekoa dela epe hori, eta %40k badaki 14
egun naturalekoa dela.
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8. Zer unetatik zenbatzen da merkataritza-establezimendutik kanpo
egindako erosketei uko egiteko epea?

Erosketa adosten den unetik,
nahiz eta produktua oraindik
jaso ez izan .

%35

Produktua entregatzen
denetik.

%65

Inkestan parte hartu duten pertsonen %65ek badakite produktua jasotzen denetik
zenbatzen dela hari uko egiteko legezko epea, eta ez erosketa adosten den unetik,
nahiz eta oraindik produktua ez jaso izan; azken hori da %35ek uste dutena.

9. Nola egin behar dut itzulketa merkataritza-establezimendutik kanpo
egindako erosketetan?

Legezko epeen barruan eta egoki
irizten diozun edozein modutan,
justifikatu behar izan gabe.

%24

Legezko epeen barruan eta agiri
bidez jasota (atzera egiteko orria
beteta eta bidalita).

%76

Inkestari erantzun diotenen gehiengoak (%76) badaki nola egin behar duen behar
bezala itzulketa bat, legezko epeen barruan eta hori agiri bidez jasota utzita (atzera
egiteko orria bete eta bidalita).
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10. Nik egin behar al diet aurre itzulketaren bidalketa-gastuei,
merkataritza-establezimendutik kanpo egindako erosketetan?

Bai, beti.

%26
Ez, Internet bidezko erosketetan izan
ezik; kasu horretan, bidalketagastuak bezeroari exijitzeko
eskubidea du enpresak.

%74

Adineko pertsonen %74k badakite ez dituela bere gain hartu behar bidalketagastuak, Internet bidezko erosketetan izan ezik; azken kasu horretan, enpresak hori
exiji diezaioke. %26k, aldiz, uste dute ─oker dauden arren─ beti dagokiola
kontsumitzaileari gastu horiek ordaintzea.

11. Produktu bat (merkataritza-establezimendutik kanpo erositakoa) legez
ezarritako epearen barruan itzuli baldin badut, eta produktu hori
kreditu bidez finantzatu baldin banuen:

%42

%58

Kreditu hori ere
indargabetuta geratzen da,
eta ez dut horregatik zigorrik
ordaintzeko obligaziorik.

Kreditu hori ere
indargabetuta geratzen da,
baina horregatik zigorra
ordaintzeko obligazioa dut.

Azkenik, inkestari erantzun dioten adineko pertsonen erdiak inguruk (%58) argi du
produktu bat legezko epearen barruan itzultzen badu, eta kreditu bidez finantzatu
badu, kreditu hori indargabetuta geratzen dela eta bezeroak ez duela horregatik
zigorrik ordaintzeko betebeharrik. Erdiak baino gutxiagok (%42) uste du zigorren bat
ordaindu beharra duela.
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4. ONDORIOAK
Eskuratutako emaitzetan oinarrituta, ondoriozta dezakegu adineko pertsonek, oro har, argi
dutela produktuen itzulketekin lotutako zenbait alderdiri dagokionez dituzten eskubideak zein
diren, baina beste alderdi batzuei dagokienez, zalantzak dituztela, erdiak baino gehixeagok
bakarrik erantzun baitu ondo eta, kasuren batean, baita erdiak baino gutxiagok ere.

Inkestari erantzun dioten adineko pertsona gehienek argi dute…


Komertzio batek itzulketak onartzen dituela iragartzen badu, legeak hori
betetzera behartzen dituela. (%84k eman zuen erantzun zuzena)



Itzulketa bat behar bezala egiteko, legezko epeen barruan egin behar dela, eta
hori agiri bidez jasota utzi behar dela (atzera egiteko orria beteta bidalita).
(%76k eman zuen erantzun zuzena)



Kontsumitzaileak

ez

dituela

bere

gain

hartu

behar

merkataritza-

establezimendutik kanpo egindako erosketak itzultzeko bidalketa-gastuak,
Internet bidez egindako erosketetan izan ezik; azken kasu horretan, enpresak
hori exiji diezaioke kontsumitzaileari. (%76k eman zuen erantzun zuzena)

Zenbait zalantza dute honako alderdi hauei dagokienez…


Komertzioak berak ezartzen du komertzio batean erositako akatsik gabeko
produktu bat itzultzeko epea (%62k eman zuen erantzun zuzena)



Produktu akastun baten itzulketan, produktu hori konpontzea edo aldatzea
aukera daiteke, eta hori ezinezkoa denean bakarrik eska daiteke ordaindutako
diru-kopurua itzultzea. (%63k eman zuen erantzun zuzena)



Produktu akastun bat konpontzea eskatzeko epea bi urtekoa da produktua
entregatzen denetik, bermeen legeak ezartzen duen bezala. (%59k eman zuen
erantzun zuzena)



“Zer unetatik zenbatzen den merkataritza-establezimendutik kanpoko erosketei
atzera egiteko epea?” (%65ek eman zuen erantzun zuzena).
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Produktu bat (merkataritza-establezimendutik kanpo erosi eta kreditu bidez
finantzatutakoa)

legezko

epearen

barruan

itzuliz

gero,

kreditu

hori

indargabetuta geratzen da, eta bezeroak ez du horregatik zigorrik ordaindu
beharrik. (%58k eman zuen erantzun zuzena)

Erdiak baino gehiagok ez daki…


Legeak ez dituela merkataritza-establezimenduak itzulketa bat onartzera
behartzen, itzulketaren arrazoia kontsumitzaileak iritziz aldatu izana denean.
(%32k bakarrik eman zuen erantzun zuzena).



Merkataritza-establezimendutik kanpo egindako erosketetan, kontsumitzaileak
erositako produktua itzultzeko eskubidea duela, salbuespenak salbuespen
(adibidez, neurrira egindako produktuak). (%40k bakarrik eman zuen erantzun
zuzena)



14 egun naturalekoa dela merkataritza-establezimendutik kanpo egindako
erosketei atzera egiteko legezko epea. (%48k bakarrik eman zuen erantzun zuzena)

13

Aurkibidera itzuli

ERANSKINA
(ERABILITAKO GALDETEGIA)
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