
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 

Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016ko AZTERLANA 

ADINEKOAK ETA LAGUNTZA 

TEKNIKOKO ZERBITZUAK (LTZ) 

Bermeak, matxurak eta konponketak 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 

Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

AURKIBIDEA 

1. AURKEZPENA ........................................................................ 3 

2. LAGINA ............................................................................... 5 

3. BILDUTAKO DATUAK ............................................................... 6 

4. ONDORIOAK ....................................................................... 14 

ERANSKINA (ERABILITAKO GALDE-SORTA) .......................................... 16 

file://///Servidor/datos/OSASUNA%20ETA%20KONTSUMOA/KONTSUMOBIDE/NAGUSIAK/2016/IKERKETA/TXOSTENA/Ikerketa%20%202016%20.docx%23_Toc463952784


3 

Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

1. AURKEZPENA

Txosten honek, 2016ko otsaila eta ekaina artean egin zen “ADINEKOAK ETA LAGUNTZA 

TEKNIKOKO ZERBITZUAK (LTZ). Bermeak, matxurak eta konponketak” izeneko azterketan 

lortuko datuak biltzen ditu.  

Kontsumoko prestakuntza adinekoentzat programan parte hartzen duten 263 lagunek guztira 

erantzun diote galde-sorta honi. Bertan adierazten dira pertsona horiek produktuen 

bermeei buruz eta laguntza teknikoko zerbitzuei dagokienez dituzten eskubideei buruz 

zer dakiten (aurrekontua nahitaezkoa den ala ez, konponketaren gutxieneko bermea, eta 

abar). Era berean, haien esperientziak biltzen ditu, zerbitzu mota horrekin gatazkak izan 

ote dituzten eta nola konpondu dituzten. 

Guztira, EAEko adinekoen 16 kolektibok lagundu dute: 10 Bizkaian, 4 Gipuzkoan eta 2 Araban. 

Azterlana egiteko, galde-sorta elebiduna egin da, eta bertan honako eduki hauei buruz 

galdetu da: 

o Produktuen legezko bermea eta berme komertziala bereizteko gaitasuna.

o Produktuen bermeak irauten duen bitartean dituzten eskubideak ezagutzea.

o Laguntza Teknikoko Zerbitzuei lotutako eskubideak ezagutzea honako gai hauei

dagokienez:

1. Aurrekontuak.

2. Joan-etorriengatiko kobrantzak.

3. Ordezko piezen zerbitzua.

4. Fakturak.

5. Konponketaren gutxieneko bermea.

o Adinekoek bermeei eta Laguntza Teknikoko Zerbitzuari dagokienez izaten dituzten

gatazkarik ohikoenak.

o Gogobetetasun-maila arazoaren konponketaren aurrean.
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Behin inkesta erantzun ondoren, lortutako datu guztiak Statistical Package or the Social 

Sciences (SPSS) estatistika-programa informatikoan sartu dira, ondoren emaitzak tratatu 

eta aztertzeko eta, txosten hau egiteko. 

ZENTROA UDALERRIA PROBINTZIA 

1  FRUIZKO NAGUSIAK FRUIZ BIZKAIA 

2 ASOCIACION AMIGOS DE LOS MAYORES BILBO BIZKAIA 

3 MUNDAKAKO UDALA MUNDAKA BIZKAIA 

4 
ARROLAMENDI, HIRUGARREN ADINEKO 
ELKARTEA 

NABARNIZ BIZKAIA 

5 CASA DE CASTILLA Y LEÓN BASAURI BIZKAIA 

6 LEIOA HHI LEIOA BIZKAIA 

7 HOGAR DEL JUBILADO TOKI ARGI ARRASATE GIPUZKOA 

8 ELGOIBAR HHI ELGOIBAR GIPUZKOA 

9 CENTRO DE LA 3º EDAD DE ORTUELLA ORTUELLA BIZKAIA 

10 SOCIEDAD CULTURAL SOLASTIAR LAUDIO ARABA 

11 SESTAO HHI SESTAO BIZKAIA 

12 HOGAR EL JUBILADO EL PARQUE ERRENTERIA GIPUZKOA 

13 EIBAR HHI EIBAR GIPUZKOA 

14 
GALLARTA ETA SANFUENTES JUBILATUEN 
ELKARTEA 

ABANTO-ZIERBENA BIZKAIA 

15 HOGAR DEL JUBILADO GURE ETXEA USANSOLO BIZKAIA 

16 OKONDOKO UDALA OKONDO ARABA 



5 

Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

2. LAGINA

Lagina ADINEKO 263 PERTSONEK osatu dute. 

Inkestan parte hartu duten emakumeen kopuru handiaren arrazoia honakoa da: adinekoei 

zuzendutako prestakuntza-programetan parte-hartze handiagoa dutela. 

Inkesta erantzun dutenen adin tarteak honako hauek dira: 

 21- 29 (6 lagun)

 30- 39 (6 lagun)

 40-49 (8 lagun)

 50-59 (21 lagun)

 60-69 (75 lagun)

 70-79 (110 lagun)

 80-92 (37 lagun)

Ikus dezakegunez, gehienek 70 eta 79 urte bitartekoak ziren. 

%77 

%23 

INKESTATUTAKO PERTSONAK, 
SEXUAREN ARABERA 

203 Emakume

  60 Gizon
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3. BILDUTAKO DATUAK

Lortutako emaitzek aukera eman dute honako gai hauei buruz dakitena aztertzeko: 

1. Produktuen legezko bermearen eta berme komertzialaren artean dagoen aldea (1. itema).

2. Produktu berrien legezko bermearen gutxieneko iraupena (2. itema).

3. Konponketak bermeak irauten duen bitartean (3. itema).

4. Aldez aurreko aurrekonturako eskubidea (4. itema).

5. Laguntza Teknikoko Zerbitzuaren joan-etorriagatik kobratzea (5. itema).

6. Ordezko piezak (6. itema).

7. Konponketaren faktura (7. itema).

8. Konponketaren gutxieneko bermea (8. itema).

Eta honako hauei buruzko esperientziak: 

9. Arazoak produktu baten bermearekin edo Laguntza Teknikoko Zerbitzuren batekin (9.

itema).

10. Gogobetetasun-maila arazoaren konponketaren aurrean (10. itema).
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Lehen item honetan lortutako emaitzei dagokienez, eta gorago erakutsitako grafikoa kontuan 

izanik, erantzunak bi taldetan bereiz ditzakegu: urdin ilun koloreak legezko bermea 

ordezkatuko luke, eta argiak, berme komertziala. 

%86k badaki legezko bermea nahitaezkoa dela, eta %14k modu okerrean uste du 

nahitaezkotasuna berme komertzialari dagokiola. 

Saltoki batek eskain dezakeen berme osagarria horietako zein den galdetzerakoan, 

gehiengoak, %71k, zuzen erantzun du eta berme komertziala aipatu du.  

%74k esan du badakiela legezko bermea aplikatzeko nahikoa dela erosketa-egiaztagiria 

edukitzea. Baina, bitxia bada ere, %70ek uste du beharrezkoa dela jatorrizko berme-

dokumentua edukitzea bermea bete dadin, eta egia esan, hori ez da beharrezkoa. 

%86 

%29 

%74 

%70 

%14 

%71 

%26 

%30 

Nahitaezkoa da

Saltokiak eskain dezakeen berme
osagarria da

Berme hori aplikatzeko nahikoa da
erosketa-egiaztagiria edukitzea

Berme hori aplikatzeko jatorrizko
berme-dokumentua eduki behar da

LEGEZKOA

KOMERTZIALA

1. BA AL DAKIZU ZER ALDE DAGOEN PRODUKTUEN LEGEZKO
BERMEAREN ETA BERME KOMERTZIALAREN ARTEAN?
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%51 

%57 

%37 

Erabat doakoak dira (laneskua, piezak,
joan-etorriak, garraioa eta abar estaltzen

dituzte)

Joan-etorria soilik kobra diezazukete,
baldin eta etxera joaten badira

konpontzera

Produktua konpontzen ari diren bitartean,
eten egiten da berme-epearen zenbaketa

Produktu berrien legezko bermearen gutxieneko iraupenari dagokionez, %23k bakarrik 

erantzun du zuzen, hau da, 2 urte direla. Galdetutako pertsonen erdiak baino gehiagok uste 

du produktuaren araberakoa dela. 

%57k (150 lagun inguru) uste du joan-etorria soilik kobra diezazuketela baldin eta etxera 

joaten badira konpontzera. %51k, hau da, 133 lagunek, uste du konponketak erabat doakoak 

direla bermeak irauten duen bitartean, egon daitezkeen gastu guztiak estaliz. Emaitzek 

adierazten dute, beraz, behar bezain argi ez duten gai bat dela hau. 

Bestalde, %37k bakarrik adierazi du produktua konpontzen ari diren bitartean berme-epearen 

zenbaketa eten egiten dela, eta %63a oker dago eta aurkakoa uste du. 

%11 %12 

%23 

%54 

6 hilabete Urte 1 2 urte Produktuaren arabera

2. PRODUKTU BERRIEN LEGEZKO BERMEAREN GUTXIENEKO IRAUPENA

3. BERMEAK IRAUN BITARTEKO KONPONKETAK
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%62 

%37 

%64 

%90 

Aurrekontua produktuaren gordailu-ordezkagiritzat
har daiteke

Aurrekontua onartzen ez badut, kobratu diezadakete
aurrekontua egiteagatik

Aurrekontua onartu badut, eta konponketa
egiterakoan aurrekontuan sartuta ez dauden ezkutuko
akats edo matxura gehiago aurkitzen badituzte, nire

adostasuna adierazi beharko diet hauek konpon
ditzaten

Konponketa egin aurretik, aurrekontu idatzia
jasotzeko eskubidea daukat

Inkestatutako gehienek, %90ek, argi dauka konponketa egin aurretik aurrekontu idatzia 

jasotzeko eskubidea duela. 

Erdiak baino gehiagok, %64k, badaki adostasuna emateko ala ez emateko eskubidea duela, 

aurrekontuan sartuta ez dagoen ezkutuko matxura edo akats bat konpontzeko. 

Inkestatutako pertsonek zalantza handiagoa dute onartu ez diren aurrekontuak egiteagatik 

kobratu ote diezaieketen galdetu zaienean: %37k bakarrik daki ez badute aurrekontua 

onartzen ordaintzeko erreklamatu diezaieketela, aurrekontua  eskatu dutelako. 

Azkenik, aurrekontua produktuaren gordailu-ordezkagiritzat har daitekeen ala ez galdetu 

zaienean, erdiak baino gehiagok, %62k, zuzen erantzun du baietz esanez, eta %38a ezetz 

erantzun du. 

4. ALDEZ AURREKO AURREKONTUA
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%81ek badaki Laguntza Teknikoko Zerbitzua behin baino gehiagotan joaten bada etxera 

matxura bera konpontzera, joan-etorri bat bakarrik kobratu behar diotela. 

Gehienek, %87k, badaki Laguntza Teknikoko Zerbitzuak behartuta daudela ordezko piezak 

gutxienez 5 urtez (2 urte pieza estetikoen kasuan) edukitzera, modelo hori egiteari uzten 

diotenetik aurrera.  

Inkestan parte hartu dutenen erdiak baino gutxiagok, ordea, hain zuzen ere %43k, badaki 

Laguntza Teknikoko Zerbitzuek bigarren eskuko piezak erabili ahal izango dituztela, baldin 

eta pieza horiek egoera onean badaude eta betiere horretarako baimena eman bazaie. 

%87 

%43 

Laguntza Teknikoko Zerbitzuak behartuta daude 
ordezko piezak gutxienez 5 urtez (2 urte pieza 
estetikoen kasuan) edukitzera, modelo hori egiteari 
uzten diotenetik aurrera

Laguntza Teknikoko Zerbitzuakbigarren eskuko 
piezak erabili ahal izango dute, baldin eta pieza 
horiek egoera onean badaude eta betiere nik 
horretarako baimena eman badut

%81 

%19 
Bai

Ez

5. LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUA BEHIN BAINO GEHIAGOTAN JOATEN
BADA ETXERA MATXURA BAT KONPONTZERA, JOAN-ETORRI BAT
BAKARRIK KOBRA DIEZADAKETE

6. ORDEZKO PIEZAK
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Konponketaren faktura konponketa horren bermea baliarazteko ezinbestekoa den ala ez 

galdetzerakoan, inkestatutako gehienek, %76k, badakite hori horrela dela. Aitzitik, 

konponketaren fakturak aurkeztutako aurrekontuarekin bat etorri behar duen ala ez 

erantzuterakoan zalantzaren bat dago, izan ere, %54 oker dago eta uste du ez duela zertan 

bat etorri behar aurrekontuarekin, eta %46ak, ordea, badaki bat etorri behar duela. 

Lortutako datuen arabera, ikus dezakegu inkestatutako pertsonek ez dutela batere argi 

produktu baten konponketaren gutxieneko berme-denbora, %24k bakarrik eman baitu 

erantzun zuzena (3 hilabete). 

%54 

%76 

Ez du bat etorri behar
aurrekontuarekin

Ezinbestekoa da
konponketaren bermea

baliarazteko

3 hilabete
6 hilabete

Urte 1
2 urte

%24 

%20 %21 

%35 

7. KONPONKETAREN FAKTURA

8. KONPONKETAREN GUTXIENEKO BERMEA
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Inkestatutako ia denek, %94k, adierazi du arazoren bat izan duela produkturen baten 

bermearekin edota Laguntza Teknikoko Zerbitzu batekin. 

Item honetan, aukera eman zitzaien izan zuten gatazka adierazteko, eta honako egoera hauek 

aipatu zituzten: 

- Ordenagailu pertsonal batekin.

- Telebista bat, 6 hilabete igaro ondoren matxuratu egin zena.

- Hozkailuko atearen goma hautsi zen bermean zegoela, eta ordaindu egin behar izan

nuen.

- Ez dagoela matxuratuta egiaztatu dutenean, joan-etorria kobratu didate.

- Garabiari deitu nion eta ez ziren etorri.

- Laguntza Teknikoko Zerbitzu batzuek zerbitzukoak direla diote, eta hori gezurra da.

- Erauzgailuaren pieza bat hautsi zitzaidan, baina plastikozkoa zenez ez zuten aldatu.

- Berogailua.

- Konponketa bat egiten dute, eta galdara aldatu behar didate. Partikular batek begiratu

zuen, eta ez zuen ezer.

- Zuku-makina batekin. Gaizki erabili nuela leporatu zidaten.

%94 

%6 

Bai

Ez

9. ARAZOREN BAT IZAN AL DUZU PRODUKTU BATEN BERMEAREKIN EDO
LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUREN (LTZ) BATEKIN
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%91 

%7 
%2 

Bai

Ez

Ez zuen
erreklamatu

Gehiengo handi batek, %91k, baietz erantzun dio galdera honi. %7k bakarrik erantzun du 

arazoa ez zela konpondu, eta %2ak ez zuen erreklamatu. 

Erreklamatu ez zutela adierazi dutenei dagokienez, arrazoiak honako hauek izan ziren: 

- Zerbitzu teknikoa hurbil ez edukitzeagatik.

- Bai, Kontsumobiden erreklamatu dut, baina ez dute ezer egiten.

- Ez dudalako ezagutzen.

- Uste dut organismo bakar bat ere ez dela arduratzen erosleei gertatzen

zaigunarekin.

- Ez dut erreklamatzen.

- Ez zelako ondo geratzen.

- Ez dut premiarik izan.

- Ez nuelako informaziorik.

10. ONGI KONPONDU AL ZEN ARAZOA?



14 

Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna 
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco 

4. ONDORIOAK

Lortutako datuen arabera, ondoriozta dezakegu inkestan parte hartu duten adinekoek 

zalantza dezente dituztela produktuen bermeei eta konponketei lotutako eskubideei 

dagokienez. 

Gehienek legezko bermea eta berme komertziala argi eta garbi bereizten badituzte ere (%86k 

badaki legezkoa nahitaezkoa dela; eta %71k, osagarria dela saltokiak eskain dezakeena), 

zenbait pertsona (%70) oker dago eta uste du legezkoa baliarazteko jatorrizko berme-

dokumentua eduki behar dela. Gainera, soilik %23k daki produktu berrien legezko 

bermearen gutxieneko iraupena 2 urtekoa dela (%54k uste du hori produktuaren araberakoa 

dela). 

Bermeak irauten duen bitartean produktu baten konponketen balizko kostuei dagokienez, 

inkestatutakoen %57k uste du joan-etorria kobra diezaioketela baldin eta etxera joaten 

badira konpontzera. Bitxia bada ere, beste erdi batek, hau da, %51k argi eta garbi daki 

erabat doakoak direla. Beraz, uste dugu haiek ere ez dutela oso argi gai hori. 

Konponketaren bermearen gutxieneko iraupena ezagutzeari dagokionez, ondoriozta daiteke 

inkestan parte hartu dutenek beharbada produktuaren bermearekin nahastu dutela, izan ere, 

%35ek 2 urteko aukera markatu baitu eta %24k bakarrik markatu du erantzun zuzena, hots, 3 

hilabete. Hala eta guztiz ere, ez dirudi argi dutenik konponketen bermearen gutxieneko 

iraupena zein den, erantzun-aukera desberdinen artean lortutako ehunekoak kontuan izanik. 

Bestalde, uste dute konponketak egiten ari diren bitartean berme-epearen zenbaketak 

jarraitzen duela, eta oker daude. Horixe uste du inkestatutakoen erdiak baino gehiagok 

(%63). 

Era berean ez dakite azkenean onartu ez duten aurrekontu bat egiteagatik kobratu 

diezaieketela, izan ere, %37k bakarrik jakin du hori. 

Dena dela, aurrekontuei dagokienez argi eta garbi dakite zein diren euren eskubideak honako 

gai hauei lotuta: 

- Aldez aurreko aurrekontu idatzi bat entregatu behar dietela (%90).

- Euren adostasuna adierazi gabe ezin dietela konpondu aurrekontuan sartuta ez

dagoen ezer (%64).
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- Aurrekontua gordailu-ordezkagiritzat har daitekeela (%62).

Era berean, Laguntza Teknikoko Zerbitzuei dagokienez argi dute zein diren euren eskubideak 

honako gai hauei lotuta: 

- Laguntza Teknikoko Zerbitzu bat behin baino gehiagotan joaten bada etxera matxura

bera konpontzera, joan-etorri bat bakarrik kobratu behar dietela (%81).

- Laguntza Teknikoko Zerbitzuek ordezko piezak gutxienez 5 urtez (2 urte pieza

estetikoen kasuan) eduki behar dituztela, modelo hori egiteari uzten diotenetik

aurrera (%87).

- Konponketaren faktura ezinbestekoa dela konponketa horren bermea baliarazteko

(%76).

Ez dakite Laguntza Teknikoko Zerbitzuek bigarren eskuko piezak erabili ditzaketela, 

baldin eta pieza horiek egoera onean badaude eta betiere horretarako baimena eman 

bada. %44k bakarrik jakin du hori. 

Era berean, zalantzaren bat dute aldez aurreko aurrekontuak eta matxuraren 

konponketaren benetako fakturak bat etorri behar ote duten adierazteko garaian; izan ere 

%54k ezetz uste baitu, eta %46ak baietz.  

Adinekoek zerbitzu horien aurrean dituzten eskubideak zein neurritan ezagutzen dituzten 

jakin nahi izateaz gain, gatazkarik izan ote duten eta ongi konpondu al dituzten jakin nahi 

izan da. Inkestan parte hartu dutenen gehiengoak, %94k, argi eta garbi onartu du inoiz 

arazoren bat izan duela, eta ehuneko handi batek ere (%91) adierazi du ongi konpondu 

zuela hori. 

Azken batean, lortutako emaitzen ondoren, ikusten dugu adinekoekin eduki horiei buruzko 

prestakuntza eta informazioan arreta jarri behar dela, bermeei eta Laguntza Teknikoko 

Zerbitzuen lotutako eskubideei buruz dakitena zabaltzeko. 
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ERANSKINA  
(ERABILITAKO GALDE-SORTA) 
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