
 

 

 

 

«MERKATARITZA ELEKTRONIKOARI BURUZKO 

JAKINTZA MAILA» INKESTAREN EMAITZEI BURUZKO 

TXOSTENA  

 

Otsaila-Martxoa 2014 



AURKIBIDEA 

 Sarrera.  

 Datu-bilketa.  

 Itemak: 

1. Erosi al duzu inoiz Interneten?  

2. Erantzuna EZ izan bada, zein izan da arrazoia? 

3. Ba al dakizu nola identifikatu webgune seguru bat? 

4. Ondorengo ikurretatik zeinek adierazten dute, zure ustez, webgunea segurua 

dela? 

5. Online denda baten lehen aldiz erosten duzunean… 

6. Zer ordainketa modalitatek ematen dizu konfiantza gehien? 

7. Online erosketa egindakoan, ba al duzu erositakoa itzultzeko eskubiderik? 

8. Arazorik izan al duzu zure online erosketetan? 

9. Baiezkoan, zer arazo izan duzu edo dituzu? 

10. Saiatu al zara zure arazoa konpontzen? 

 Azken ondorioak. 

 Hobetzeko elementuak.  

 



  

 Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuak, bere Kontsumoko Prestakuntza eta 

Informazio Zentroen eta Lurralde Zerbitzuen bidez, inkesta bat egin du 2014ko 

otsailean eta martxoan Kontsumobideko erabiltzaileen artean, inkestari erantzun 

dioten pertsonek merkataritza elektronikoari buruz duten jakintza-maila ebaluatzeko. 

 Hainbat gairi buruzkoak izan dira galderak: segurtasuna webgunean, bermeak eta 

kontsumoko gatazkak konpontzeko bideak Internet bidez produkturen bat erosi edo 

zerbitzuren bat kontratatu ondoren. 

  

SARRERA 



 10 itemeko galdesorta baten bidez burutu zen datuak biltzeko prozesua.  

 Lagina 362 pertsonarekin osatu da, guztiak ere 18 urtetik gorakoak eta 

Kontsumobideko prestakuntza-zentroen (Bilbo, Donostia eta Gasteiz) eta 

Kontsumobideko hiru Lurralde Zerbitzuen erabiltzaileak. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Datuak biltzeko aldia 2014ko otsailetik martxora bitarte zabaldu zen. 

 Bildutako eta aztertutako datu horietan oinarrituta landu dugu txosten 
hau.  

DATU BILKETA 

26-40 urte 

12 gizon 18-25 urte 49 emakume 

78 emakume  50 gizon 

41-50 urte  57 emakume  29 gizon 

51+ urte  49 emakume  38 gizon 



1. Erosi al duzu inoiz Interneten? 

ORO HAR 

Inkestari erantzun dioten pertsonen % 58k dio noizbait egin duela erosketaren bat  

Internet bidez. 



LURRALDEAREN ARABERA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Araban inkestari erantzun dioten pertsonen % 62k dio noizbait Internet bidez erosi 

duela, Bizkaian  % 57k eta Gipuzkoan % 50ek. 

1. Erosi al duzu inoiz Interneten? 
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GENEROAREN ARABERA 

Inkestari erantzun dioten gizonen % 60k dio noizbait Internet bidez erosi duela, 

baita inkestari erantzun dioten emakumeen % 57k ere. 

1. Erosi al duzu inoiz Interneten? 
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 51 urtetik gorako pertsonak dira, eurek diotenez, Internet bidez maiztasun 

txikiarenarekin (% 36) erosten dutenak, 26-40 urteko pertsonen aldean (% 70), 

atzetik 18-25 urtekoak dituztela (% 64). 
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1. Erosi al duzu inoiz Interneten? 

ADINAREN ARABERA 



ORO HAR 

Internet bidez erosten ez dutela dioten pertsonen artean, % 43k ez du egiten 

nahiago duelako saltokian zuzenean erostea. Beste arrazoi nabarmen bat online 

erosteko mesfidantza da (% 28). 

2. Erantzuna EZ izan bada, zein izan da arrazoia? 

 



LURRALDEAREN ARABERA 

Hiru lurralde historikoetan inkestari erantzun dioten pertsonek Internet bidez ez erosteko 

adierazten duten arrazoi nagusia da saltokietan zuzenean erostea nahiago dutela: % 68k 

Gipuzkoan, % 40k Araban eta % 34k Bizkaian. Beste arrazoi nabarmen bat online erosteko 

mesfidantza da. 

2. Erantzuna EZ izan bada, zein izan da arrazoia? 

 

Ez dio 

konfiantzarik 

ematen 
Ez zaio 

interesatzen 

Zaila da ED/EE 

Nahiago du 

saltokian egitea 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 



GENEROAREN ARABERA 

Gizonentzat zein emakumeentzat, Internet bidez erosi nahi ez izateko arrazoi nagusiak dira 

nahiago dutela saltokietan zuzenean erostea edo online erosketek ez dietela konfiantzarik 

ematen. 

2. Erantzuna EZ izan bada, zein izan da arrazoia? 
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Ez dio 

konfiantzarik 

ematen 

Ez zaio 

interesatzen 

Zaila da ED/EE 

Nahiago du 

saltokian egitea 



Adin-tarteen arabera, Internet bidez ez erosteko arrazoi nagusia da nahiago dutela saltokietan 

erostea. Dena den, inkestari erantzun dioten 18-25 urteko pertsonen artean ikus daitekeenez, 

haien arrazoi nagusia online erosketetan duten konfiantza falta da. 51 urtetik gorako 

pertsonek nahiago dute saltokietan erostea.  
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2. Erantzuna EZ izan bada, zein izan da arrazoia? 

ADINAREN ARABERA 



ORO HAR 

Inkestari erantzun dioten pertsonen erdiek baino gehiagok (% 55) diote badakitela 

webgune seguru bat identifikatzen, eta % 41ek, aldiz, ez dakiela dio. 

3. Ba al dakizu nola identifikatu webgune seguru bat? 



Ia ez dago alderik lurraldeen artean. Identifikatzen daki % 59k Gipuzkoan, % 58k 

Araban eta % 50ek Bizkaian. 

LURRALDEAREN ARABERA 

3. Ba al dakizu nola identifikatu webgune seguru bat? 

Bai Ez ED/EE 

ÁLAVA/ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 
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GENEROAREN ARABERA 

ADINAREN ARABERA 

Neurri berean dakite identifikatzen webgune seguru bat gizonek zein emakumeek. 

18-25 urteko pertsonak dira beste inork baino gehiago ezagutzen dutenak zein 

diren webgune seguruak. 

3. Ba al dakizu nola identifikatu webgune seguru bat? 



Gehien ezagutzen den ikurra giltzarrapo itxia da (% 32), hasieran HTTPS:// daraman 

webgune-helbidea atzetik duela (% 28), eta azkenik giltza dugu (% 17). 

ORO HAR 

 

 

 

Erantzun zuzenak:  b) https:// c)          e)  

4. Ondorengo ikurretatik zeinek adierazten dute,  

zure ustez,  webgunea segurua dela? 



LURRALDEAREN ARABERA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Giltzarrapo itxia 

Https:// 

Giltza 

Giltzarrapo irekia 

Kontuz ibiltzeko triangelua ED/EE 

3 lurraldeetan antzeko proportzioan identifikatzen dira hiru segurtasun-elementuak. Araban eta 

Gipuzkoan baino nabarmenagoa da Bizkaian “Ez daki/Ez du erantzuten” aukera. 

Erantzun zuzenak:  b) https://  c)          e)  

4. Ondorengo ikurretatik zeinek adierazten dute,  

zure ustez,  webgunea segurua dela? 



GENEROAREN ARABERA 
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Ia ez dago alderik gizonen eta emakumee artean. Emakumeek, neurri handiagoan, giltzarrapo itxia 

hautatzen dute (% 35); inkestari erantzun dioten gizonek, aldiz, neurri handiagoan hautatzen dute 

webgune-helbidearen hasiera HTTPs:// formatuarekin (% 30) segurtasun-erreferentzia gisa. 

Erantzun zuzenak:  b) https:// c)          e)  

Giltzarrapo itxia 

Https:// 

Giltza 

Giltzarrapo irekia 

Kontuz ibiltzeko triangelua ED/EE 

4. Ondorengo ikurretatik zeinek adierazten dute,  

zure ustez,  webgunea segurua dela? 



Adin-tarte guztietan giltzarrapo itxia hautatu dute segurtasuneko lehen aukera gisa, atzetik 

https:// duela. Zalantzan gehien izan duen eta erantzuten jakin ez duen adin-tartea 41-50 

urteko tartea izan da. 

4. Ondorengo ikurretatik zeinek adierazten dute,  

zure ustez,  webgunea segurua dela? 

Erantzun zuzenak:  b) https:// c)          e)  

ADINAREN ARABERA 
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ORO HAR 

Inkestari erantzun dioten pertsonen % 61ek dio informazioa bilatzen duela 

sarean eta online dendaren webgunean bertan erosketa egin aurretik. 

5. Online denda batean lehen aldiz erosten duzunean… 



Aldeak daude lurraldeen artean. Araban informatzen dira neurri handiagoan 

inkestari erantzun dioten pertsonak online denda batean erosi aurretik (% 75), 

atzetik Gipuzkoa eta Bizkaia dituela (% 62 eta % 41, hurrenez hurren). 

5. Online denda batean lehen aldiz erosten duzunean… 

LURRALDEAREN ARABERA 



GENEROAREN ARABERA 

Ez da alderik ikusten gizonen eta emakumeen artean online denda baten bidez 

erosteko erabakia hartzeko moduari dagokionez.   

5. Online denda batean lehen aldiz erosten duzunean… 
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Dendari buruzko informazioa 

bilatzen dut (harremanetarako 

datuak, internauten iritziak, 

erosketa-baldintzak, eta abar) 

Bilatzen ari naizena saltzen 

badu, erosi egiten dut, ez dut 

beste datu gehigarririk bilatzen 

ED/EE 



ADINAREN ARABERA 

51 urtetik gorako pertsonak dira gehien informatzen direnak online denda batean erosteko 

erabakia hartu aurretik, baina online gutxien erosten dutenak dira (% 36) (ikusi 8.diapositiba). 

Gehien informatzen den pertsonen hurrengo taldea 26-40 urtekoen taldea da. Gutxien 

informatzen den taldea 18-25 urtekoen taldea da. 

5. Online denda batean lehen aldiz erosten duzunean… 



6. Zer ordainketa modalitatek ematen dizu konfiantza gehien? 

ORO HAR 

% 29

% 25

% 36

% 6 3 % % 1
Jasotzean ordaintzeko
modalitatearekin

Zordunketa- edo
kreditu-txartelarekin

On line ordaintzeko
sistemekin (PayPal

edo beste batzuk)

Banku-
transferentziarekin

Aurreordainketa-
txartelarekin

ED/EE

Ikus daitekeenez, ordaintzeko modu bat nabarmentzen da beste guztien gainetik: 

online ordainketa-sistema (% 36), atzetik ordaintzean jasotzeko sistema (% 29) 

eta zordunketa- edo kreditu-txartelen bidezko ordainketa (% 25) dituela. 

 



6. Zer ordainketa modalitatek ematen dizu konfiantza gehien? 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Aurreordain-

ketako 

txartela 

Online 

ordainketa-

sistema 

Jasotzean 

ordaintzekoa   ED/EE       

Araban eta Bizkaian diotenez, neurri handiagoan erabiltzen dute online ordainketa-sistema (Pay Pal) 

(% 36 eta % 40, hurrenez hurren), eta Gipuzkoan gehien erabiltzen dena, aldiz, zordunketa- edo 

kreditu-txartel bidezko ordainketa da. 

LURRALDEAREN ARABERA 
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6. Zer ordainketa modalitatek ematen dizu konfiantza gehien? 

GENEROAREN ARABERA 
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Ez dago alde nabarmenik gizonen eta emakumeen artean ordaintzeko modu bat edo 

beste bat aukeratzeko garaian. 

Online 

ordainketa-

sistemak  

Jasotzean 

ordaintzekoa 
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Zordunketa- 

edo kreditu-
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Banku-

transferentzia 
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% 23
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% 5 % 2 %1

Aurreordain-

ketako 

txartela   ED/EE       



ADINAREN ARABERA 

Ez da alde handirik ikusten adin-tarteen artean, guztiek ere konfiantza gehieneko aukeratzat 

hautatzen baitute online ordainketa-sistema, jasotzean ordaintzekoa atzetik duela.  

6. Zer ordainketa modalitatek ematen dizu konfiantza gehien? 

Online 
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7. – Online erosketa egindakoan, 

 ba al duzu erositakoa itzultzeko eskubiderik? 

ORO HAR 

Inkestari erantzun dioten pertsonen % 60k zuzen erantzuten du atzera egiteko eskubidea balia 

daitekeela 7 eguneko epean, baina % 18k eskubide hori enpresak erabilitako ordainketa modalitateari 

jarraiki ematen dituen aparteko bermeekin lotzen du. Inkestari erantzun dioten pertsonen % 1 eskas 

batek baino ez du uste erositakoa ezin dela itzuli. Zalantza- edo ezjakintasun-ehunekoa ere 

esanguratsua da: % 21. 

Erantzun zuzena: b) Bai, 7 eguneko epean* 

* Atzera egiteko aldia 14 egunera zabalduko da 2014ko ekainaren 13tik aurrera egindako 

kontratuetarako, azaroaren 16ko 1/2007 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Erabiltzaile eta 

Kontsumitzaileen Defentsarako Lege Orokorraren testu bategina eta beste lege osagarri batzuk aldatzen 

dituen martxoaren 27ko 3/2014 Legearen arabera. 



LURRALDEAREN ARABERA 

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Bai, 7 eguneko epean  
Erabilitako 

ordainketa moduaren 

arabera 

Ez, online 

erosketan ezin da 

itzulketarik egin 

ED/EE 

 

Online erosketari dagokion atzera egiteko eskubidearen berri % 55ek du Gipuzkoan, % 53k Araban 

eta % 48k Bizkaian.  

Erantzun zuzena: b) Bai, 7 eguneko epean (*ikus aurreko diapositiba) 

7. – Online erosketa egindakoan, 

 ba al duzu erositakoa itzultzeko eskubiderik? 
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Inkestari erantzun dioten emakumeen % 64k, baina gizonen % 53k, eman du erantzun 

zuzena, hau da, online erositako produktu bat jasotzen denetik 7* eguneko epean itzul 

daitekeela. 

Erantzun zuzena: b) Bai, 7 eguneko epean (*ikus 28. diapositiba) 

Bai, 7 eguneko epean  
Erabilitako ordainketa 

moduaren arabera 
Ez, online 

erosketan ezin da 

itzulketarik egin 

ED/EE 

7. – Online erosketa egindakoan, 

 ba al duzu erositakoa itzultzeko eskubiderik? 



ADINAREN ARABERA 
Inkestari erantzun dioten 41-50 urteko pertsonen adin-tartean gehiagok zekiten (% 78) online erosketetan atzera egiteko 

eskubidea dagoela, nahiz eta adin-tarte guztietan izan den gehien hautatu den aukera. Alabaina, 18-25 urtekoen % 23k eta 

26-40 urtekoen % 26k ez zeukan argi online erositako produktu bat itzul daitekeen edo ez; haiek ere erantzun dute 

produktua itzuli ahal izateko erabilitako ordainketa modalitatea hartuko dela kontuan. 

Erantzun zuzena: b) Bai, 7 eguneko epean (*ikus 28. diapositiba)  

Bai, 7 eguneko epean  
Erabilitako 

ordainketa 

modalitatearen 

arabera 

Ez, online 

erosketan ezin da 

itzulketarik egin 

ED/EE 

7. – Online erosketa egindakoan, 

 ba al duzu erositakoa itzultzeko eskubiderik? 



ORO HAR 

Inkestari erantzun dioten pertsonen % 72k adierazi du ez duela arazorik izan online 

erosketekin. Aldiz, % 27k dio arazoren bat izan duela. 

 

8. Arazorik izan al duzu zure online erosketetan? 



ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Online erosketak egiten dituzten inkestari erantzun dioten pertsonen artean, Araban 

% 29k izan ditu arazoak erosketekin, Bizkaian, % 25ek eta Gipuzkoan ere, % 25ek. 

LURRALDEAREN ARABERA 

8. Arazorik izan al duzu zure online erosketetan? 
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Inkestan adierazitakoaren arabera, gizonek emakumeek baino neurri handiagoan 

izan dituzte arazoak online erosketetan (% 36 eta % 21, hurrenez hurren). 

8. Arazorik izan al duzu zure online erosketetan? 

Ez  Bai ED/EE 



26-40 urteko pertsonak dira gehien adierazi dutenak (% 31) online erosketetan 

arazoak izan dituztela. 
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8. Arazorik izan al duzu zure online erosketetan? 

Ez  Bai ED/EE 

ADINAREN ARABERA 



ORO HAR 

Inkestari erantzun dioten pertsonek online erosketetan izandako arazorik nagusia 

produktu akastunak jasotzea izan da (% 33). Beste arazo nabarmenak bidalketari 

lotutakoak izan dira (% 25). 

9. – Baiezkoan, zer arazo izan duzu edo dituzu? 



Lurraldearen arabera, Araban eta Bizkaian produktu akastuna jasotzea izan da neurri handienean 

atzeman den arazoa (% 38 eta % 31, hurrenez hurren). Gipuzkoan, aldiz, bidalketa-arazoak izan 

dira ugarienak (% 37). 

LURRALDEAREN ARABERA 

9. – Baiezkoan, zer arazo izan duzu edo dituzu? 
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ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 



GENEROAREN ARABERA 
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Alde nabarmenak daude; izan ere, gizonek eta emakumeek adierazitakoaren arabera, produktu 

akastunagatiko arazo gehiago izan dituzte gizonek emakumeek baino (% 40 eta % 25, hurrenez 

hurren). Bidalketa-arazoak izan dituztenen kasuan ere, gizonen ehunekoa emakumeena baino 

handiagoa da (% 31 eta % 19, hurrenez hurren). 

9. – Baiezkoan, zer arazo izan duzu edo dituzu? 

Produktu 

akastuna 

Bidalketa-

arazoak 

Itzulketa-

arazoak ED/EE 

Bidegabeko 
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Inkestari erantzun dioten pertsonen artean, 18-25 urtekoen % 40k eta 41-50 

urtekoen % 41ek dio produktu akastuna jasotzeagatiko arazoak izan dituela.  

9. – Baiezkoan, zer arazo izan duzu edo dituzu? 

Produktu 

akastuna 

Bidalketa-

arazoak 
Itzulketa-

arazoak ED/EE 

Bidegabeko 

fakturazioa 

ADINAREN ARABERA 



10. Saiatu al zara zure arazoa konpontzen? 

ORO HAR 

Inkestari erantzun dioten pertsonen % 34k dio izandako arazoa dagokion 

enpresarekin konpondu duela; aldiz, % 32k adierazi du arazoa erreklamazio baten 

bidez konpondu duela. Hala ere, % 15ek ez du inongo neurririk hartu arazoa 

konpontzeko. 



ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Gipuzkoan, online erosketetan arazoren bat izandakoen % 100ek dagokion enpresarekin 

konpondu du arazoa. Bizkaian ere, hori izan da gehien erabili den bidea (% 50). Araban, aldiz, 

sortutako arazoak erreklamazioen bidez konpondu dituzte gehienbat (% 44). 
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Ez, ez dut inongo 

neurririk hartu ED/EE 

LURRALDEAREN ARABERA 

10. Saiatu al zara zure arazoa konpontzen? 

% 100
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Arazoak konpontzeko emakumeek gehien erabilitako bidea erreklamazio bat jartzea izan da (% 

32); gizonek, aldiz, dagokion enpresarekin zuzenean konpondu dituzte arazoak gehienbat (% 39). 

Emakumeek erabilitako bigarren bidea arazoa dagokion enpresarekin konpontzea izan da (% 29), 

eta gizonen bigarren bidea, aldiz, erreklamazio bat aurkeztea (% 32). 

10. Saiatu al zara zure arazoa konpontzen? 

Bai, enpresarekin 

Bai, erreklamazio bat 

jarriz 

Ez, ez dut inongo 

neurririk hartu ED/EE 



ADINAREN ARABERA 

Nabarmentzekoa da 41-50 urteko pertsonen % 23k online erosketetan izandako arazoak konpontzeko 

inongo neurririk hartu ez izana. Era berean, adin-tarte hori da arazoak konpontzeko bide gisa 

neurri handienean erreklamazio bat aurkeztera jo duena (% 47). Aldiz, 26-40 urteko pertsona 

gehienek arazoak zuzenean enpresarekin konpondu dituzte (% 41). 

10. Saiatu al zara zure arazoa konpontzen? 



1. Inkestari erantzun dioten pertsonen % 58k adierazi du noizbait erosi izan duela Internet bidez. 

2. Internet bidez ez dutela erosten adierazi dutenen % 43k dio ez duela horrela erosten zuzenean 

saltokietan erostea nahiago duelako. 

3. Inkestari erantzun dioten pertsonen erdiek baino gehiagok (% 55) diote webgune seguru bat 

identifikatzen badakitela; % 41ek, aldiz, ez dakiela dio. 

4. Webgune seguru bat identifikatzeari dagokionez, giltzarrapo itxia da ikurrik ezagunena (% 32,1), ondoren, 

HTTPS:// formatuarekin hasten den webgune-helbidea (% 28) eta azkenik, giltzaren ikurra (% 17).  

5. Inkestari erantzun dioten pertsonen % 61ek adierazi du erosketa egin aurretik, online dendari buruzko 

informazioa bilatzen duela webgunean bertan eta Interneten. 

6. Ordainketa moduei dagokienez, online ordainketa-sistema (% 36) izan da nagusi gainerakoekin 

alderatuta; ondoren, jasotzean ordaintzekoa (% 29), eta azkenik, zordunketa- edo kreditu-txartel bidezko 

ordainketa (% 25).  

 

 

 

 

AZKEN ONDORIOAK 



8. Inkestari erantzun dioten pertsonen % 60k zuzen erantzun du online erosketan atzera egiteko eskubidea balia 

daitekeela; aldiz, % 18k eskubide hori enpresak erabilitako ordainketa modalitatearen jarraiki ematen dituen 

aparteko bermeekin lotzen du. Bestalde, % 1 eskas batek uste du ezin dela itzulketarik egin. Zalantza- edo 

ezjakintasun-ehunekoa ere esanguratsua da: % 21. 

9. Inkestari erantzun dioten pertsonen % 72k adierazi du ez duela arazorik izan online erosketetan. Aldiz, %27k arazoak 

izan dituela dio. 

10. Inkestari erantzun dioten pertsonak online erosketak egiterakoan izan duten arazo nagusia produktu akastunak 

jasotzea izan da (% 33). Bestelako arazo nabarmenak bidalketari lotutako arazoak izan dira (% 25). 

11. Inkestari erantzun dioten pertsonen % 34k erantzun du arazoa dagokion enpresarekin konpondu izan duela; % 32k, aldiz, 

erreklamazio baten bidez konpondu duela erantzun du. Hala ere, % 15ek ez du arazoa konpontzeko inongo neurririk 

hartu. 

 

 

 

AZKEN ONDORIOAK 



HOBETZEKO ELEMENTUAK 

 

 

 

 

Inkestan lortutako emaitzen ondorioz, Kontsumobideren prestakuntza- eta komunikazio-ekintzen barruan 

 biltzen diren hobetzeko honako elementu hauek har daitezke kontuan: 

 

PRESTAKUNTZA ELEMENTUAK 

 Online erosketak egiterakoan, segurtasun-neurriei buruzko mezua indartzea. 

 Online erositako egoera onean dauden produktuekin atzera egiteko legezko eskubidea dagoela  

 azpimarratzea, produktu akastunen edo egoera txarrean jasotakoen kasuan dagoen bermerako  

 eskubidearekiko. 

 Atzera egiteko eskubidearen eta legezko bermearen arteko desberdintasuna azpimarratzea,  

 zenbait online marka eta/edo ordainketa-sistemak (pay pal) eskaintzen dituzten bestelako 

 bermeekiko. 

 

KOMUNIKAZIO ELEMENTUAK 

 Merkataritza elektronikoari buruzko online aldizkari espezifikoa. 

 Sare sozialetan “erosketa seguruei” buruz, atzera egiteko eskubideari buruz edo online erosketetan 

 erreklamatzeko eskubideari buruz informatzea. 

 

 

 

 


