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Telefono-faktura behar bezala interpretatzeak 
arazoak saihets diezazkiguke.

Nola ulertu

TELEFONOAREN
FAKTURA
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FAKTURAREN ZENBATEKOA
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Honako hauen batura da:

Kontratatutako zerbitzuak (telefono finkoa, sakelako 
telefonoa, internet, ordainpeko telebista…).

Kontratatutako zerbitzuak Kontsumoa

Egindako kontsumoa (dei bereziak, sms-ak, 
gailuen erosketa, tarifikazio gehigarria, ordainketak 
hirugarrenei, roaming-a edo ibiltaritza…). 

kONTRATATU AURRETIK

Nola ulertu telefonoaren faktura

Eskainitako zerbitzuen ezaugarrien berri izateko 
eskubidea duzu: azken prezio osoa (BEZa barne), 

prezioa eskaintza amaitutakoan, kontratazio-
epealdiak, kontratuaren iraupena, baja emateko 
prozedura, egon litezkeen zehapenak, etab. 

Kontratua burutu baino lehen, eskaintzen diren zerbitzu 
guztiak eta kontratuaren ezaugarriak aztertu behar 
dituzu, eta beste aukera batzuekin alderatu behar 
dituzu.

Garrantzitsua da kontratua idatziz eskatzea, sinatu 
aurretik irakurtzea eta ulertzen ez dena galdetzea.
Operadorea behartuta dago kontratua ematera.

Fakturaren formatua alda 
daiteke, ez baitago aurrez 

zehaztutako eredurik.

Informazio zehatz hori 
jasotzea zure eskubidea da, 

bai kontratua baduzu, bai 
aurreordainketa tarifa baduzu.
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Nola jaso
faktura

Bi aukera dituzu, eta biek  doakoak izan behar dute:

paperean edo modu elektronikoan. 

Bide elektronikotik jaso nahi izanez 
gero, baimena eman behar duzu.

Arreta berezia jarri lauki horretan eta 
ziurtatu gehien komeni zaizun aukera 
hautatu duzula.

Faktura bide elektronikotik jasotzen baduzu, gorde ezazu behar duzun 
guztietan erraz aurkitzeko moduan (hodeian edo disko gogor batean, 
adibidez). Paperean jasotzen baduzu, gorde itzazu karpeta edo artxibategi 
batean ongi antolatuta edukitzeko.

Kontuan izan webguneko bezeroen atalean ez direla zure datuak gordetzen 
zerbitzuan baja ematen duzunean. Gauza bera gertatzen da app-ekin.

Aholkua:



• Fakturaren data
• Igorpen-data 
• Mugaeguna
• Fakturazio-aldia

Fakturaren zenbatekoa zer egunetatik zer 
egunetara sortu den, eta noiz igorri den. 
Fakturazio-aldia egutegiko 30 egunekoa izan 
ohi da.

Bezeroaren eta fakturazioaren datuak: 

Operadorearen identifikazioa: logotipoa, enpresa, 
sozietatearen izena, helbidea, IFK.

• Guztira fakturatutakoa eta zeharkako zergak.
• Fakturaren guztirako zenbatekoa, zergak barne.

Batzuetan, azken hilabeteetako kontsumoaren 
laburpena azaltzen duen grafikoa ere egoten da.

3 Nola ulertu telefonoaren faktura

Fakturan agertu behar diren datuak

• Kontratuaren zk.       • Fakturaren zk.

• Kontratuaren titularra eta NANa
• Ordainbidea
• Banku-entitatea (behar denean)
• Kontuaren zenbakia (behar denean)

Fakturatutako zerbitzuak:

€

• Hileko kuota finkoa 
• Deskontuak

• Hileko beste zordunketa finko batzuk
• Aldizkoakoak ez diren kuota finkoak

• Fakturatutako komunikazioen banakapena: deitutako zenbakia, deiaren eguna 
eta ordua, deiaren iraupena, aplikatutako tarifa, deiaren guztirako kostua.

• Datuak tarifa-taldeka xehatuta (dei nazionalak 
roaming zerbitzuak, sakelakoetara egindako 
deiak eta tarifikazio gehigarriko zerbitzuetara 
egindakoak).

Logoa



AZTERTU beti faktura eta egiaztatu agertzen den guztia zuzen 
dagoen. Begiratu ea ordaintzen ari zaren KONTRATATU EZ 
DUZUN ZERBITZUREN BAT (deien identifikazioa, esaterako) eta 
sakelakoaz ordaintzeko zerbitzurik eta beste kontzepturik dagoen.
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Roaming-a edo nazioarteko ibiltaritza: 

Galdetu operadoreari zer baldintza aplikatzen 
duen sakelako telefonoa aldi batez atzerrian 
erabiliz gero. Europar Batasunaren barruan 
horren kostuak mugatuta daude. Muga 
zeharkatutakoan ibiltaritzaren berri ematen 
duen testu-mezua jaso behar duzu.

Entretenimendu-, aisialdi-, informazio- 
eta komunikazio-zerbitzuak dira (jokoak, 
lehiaketak, zozketak, horoskopoak, etab.). Deiak 
egiten diren zenbakien lehen digituak 803, 806, 
807, 905 etab. izaten dira, eta mezuak SMS 
Premium motakoak izaten dira (79rekin hasten 
direnak harpidetzakoak dira, eta jasotzen den 
SMS bakoitzeko ordaintzen da; 99rekin hasten 
direnak helduentzako zerbitzuak dira). 

SMS eta dei arruntak baino garestiagoa da.

Tarifikazio gehigarria:

Beste zerbitzu batzuk:

Telefonoaren bidez erosketak egin daitezke 
eta beste konpainia batzuek eskaintzen 
dituzten ordainpeko zerbitzuak erabil daitezke 
(musika, filmak, jokoak, aplikazioak...). 
Horrelakoetan operadorea bitartekaria da, eta 
zerbitzua telefonoaren fakturan ordaintzen 
da. Batzuetan kontsumitzaileak ez daki 
zer kontratatu duen, ez eta horren kostua 
zenbatekoa den ere.

Arreta berezia eskaini konpainiak eskain 
diezazkizukeen beste zerbitzu mota batzuei: 
telefono mugikorra lapurtzeko edo galtzeko 
aseguruak, laguntza pertsonalizatua, 
probaldian aktibatzen diren doako zerbitzuak, 
konponketa-aseguruak, etab.

Ordainketak hirugarrenei: 

Kontuz ibili honako zerbitzu hauekin, nabarmen handitu dezakete faktura:

Aholkuak



zure eskubideak

5 Nola ulertu telefonoaren faktura

Bidaltzeko tarifikazio gehigarriko zerbitzuak bereiz fakturatuta;

Deskonektatzeko edo blokeatzeko telefonoa zenbait zerbitzu erabili ezin izateko 
(nazioarteko deiak, roaming-a eta tarifikazio gehigarria...).

 Telefono-zerbitzua aldi batez eteteko, hilabete bat eta hiru hilabete bitartean; urtean 
gehienez 90 egunez eduki daiteke etenda telefono-zerbitzua. Etenaldiko zenbateko 
proportzionala erdira murriztuko da.

Pa
u

so
a

k Idatziz, telefonoz edo telematikoki 
jakinarazi zerbitzu horietatik 
deskonektatzea nahi duzula. 
Konpainiak 10 egun ditu horretarako. 

Aldi horretan deskonektatzen ez 
baditu, ezin izango dizu egotzi 
eskaeraren ondorengo zerbitzuen 
kostua.  

1 2

Operadoreari eskatu ahal diozu:

Operadoreek kontratuan aukera ezartzen denean soilik aldatu dezakete 
kontratua.

Prezioa edo zerbitzuren bat aldatzen badizute, gutxienez hilabete lehenago 
jakinarazi behar dizute. Irakurri ondo fakturaren letra txikia: batzuetan 
bertan ematen dute egin nahi dituzten aldaketen berri.

Ezin dizkizute kontratuaren baldintzak aldatu aurrez abisatu gabe. 
Konpainiak zerbitzuak aldatzen badizkizu eta ados ez bazaude, hilabete 
daukazu kontratua bertan behera uzteko inolako zehapenik gabe, are aldi 
jakin batean bertan iraun beharra ezarrita badaukazu ere. 



Nola eman baja

Zer gertatzen da faktura bat itzuliz gero?

Noiznahi eska diezaiokezu zerbitzuari baja emateko, nahiz eta onura 
batzuen trukean kontratuak aldi jakin bat irauteko konpromisoa 
hartuta eduki (iraunkortasun-klausula) eta aldi hori amaituta ez egon. 

Kontuan eduki behar duzu halakoetan operadoreak onura horiek 
ordaintzeko eskatu ahal dizula konpromisoa ez betetzeagatik, eta 
adostutako iraupen-konpromisoko egun ez-efektiboen kopuruarekiko 
proportzionala izango da. 

Eskatu eta gorde 
eskaeraren 

erreferentzia-zenbakia

Faktura batekin ados ez bazaude eta ez ordaintzea erabakitzen baduzu, kontuan izan:

Zerbitzua aldi batez edo behin 
betiko eten diezazukete. 
Deien zerbitzua eteteko, 
konpainiak prozedura eta epe 
jakin batzuk hartu behar ditu 
kontuan.   

Internet erabiltzeko 
zerbitzuaren edo tarifikazio 
gehigarriko zerbitzuen 
zatia ordaintzeari baino 
ez badiozu uzten, zerbitzu 
horietarako sarbidea baino 
ez zaizu moztuko.

Zordun berankorren fitxategi 
batean sartu ahal zaituzte, eta 
ondorioz ezin izango dituzu 
erabili zenbait banku-zerbitzu: 
kreditu-txartelak, maileguak, 
etab. Gainera, gerta liteke 
beste konpainia batean alta ez 
ematea arrazoi beragatik.

Gorde fakturak kontratuarekin, publizitatearekin eta zerbitzuaren kontratazioarekin lotutako 
mezuekin batera, inoiz erreklamatzeko behar badituzu ere.
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BAJA EMATEN DUZUNEAN:



Nola erreklamatu
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Hilabetean erantzuten ez badizute,

Akordiorik adosten ez bada, bi aukera dituzu:

Operadoreak ez badu onartzen arbitrajea:

Jo ezazu Telekomunikazioen Erabiltzailea Artatzeko Bulegora.

Aurkeztu erreklamazioa Kontsumobiden edo kontsumoaren arloko beste erakunde 
batean, eta horiek bitartekari-lanak egingo dituzte konponbide batera iristeko. 
Erantsi erreklamazioari froga modura erabil daitezkeen dokumentuak (kontratua, 
fakturak, publizitatea, mezuak...).

Deitu zure operadorearen bezeroen arretarako zerbitzura eta egin erreklamazioa. 
Eskatu erreklamazioaren erreferentzia-zenbakia eta gorde.

Kontsumo-arbitrajea eskatu (operadorea atxikita badago edo 
prozedura hori onartzen badu). 

Arbitrajearen ebazpena loteslea eta exekutiboa da bi 
alderdientzat.1.
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Kontsumobiden informazio gehiago lor dezakezu 900 84 01 20


