Kontsumitzaileen eskubideak errespetatzeak zerbitzua hobetzen du.
Araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzea funtsezkoa da.
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Jendearentzako informazioa

Iagerian
nformazioak egiazkoa eta osoa izan behar du. Informazio hau zentroak beti
jarrita eduki behar du, euskaraz eta gaztelaniaz, zentroko sarreretan edo
jendeari informazioa emateko lekuetan:

Zentroaren izena, helbidea eta kokalekua.
Pertsona fisiko edo juridiko arduradunaren izena.
Ikastaro bakoitzak badituela bere informazio-liburuxkak, eta non ikus edo
eskura daitezkeen.
Kartel bat, edonork ikusteko moduan, erreklamazio-orriak badirela esanez:
“Nahi duenak eskuragarri ditu Erreklamazio-orriak / Existen Hojas de
Reclamaciones a disposición de quienes lo soliciten”.

Informazio-liburuxkak

Jendearen eskura jarri behar dira honako datu hauek dituzten liburuxkak:
Zentroaren izena eta helbidea.
Pertsona
fisiko
arduradunaren izena.

edo

juridiko

Ikastaroen izena, iraupena, ordutegiak
eta edukiak.
Prezioa (zergak barne) eta nola ordaindu.
Behar den irakaskuntza-materialaren
prezioa ere zehaztu behar da, zentroan
bertan baldin badago salgai.
Irakasleen prestakuntza.
Zer diploma eskura daitekeen.
Lan-poltsarik baldin badago, zer baldintza
bete behar diren poltsara sartzeko, eta
enpresekiko hitzarmenik badagoen edo ez.
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Publizitatea loteslea da.
Garbi-garbi adierazi behar
du ikasketek zer balio duten
akademikoki edo lanerako.

Ezin da in
olako oker
-usterik
eragin admin
istrazioak ik
astaroak
aitortzen ote
dituen edo
ofizialak
ote diren, ez
eta eskuratz
e
n diren
titulu edo ziu
rtagiriei buru
z ere.

Kontratua
Zentroak kontratu bat formalizatu
behar du, argi eta garbi idatzita,
honako hauek zehaztuta: esku hartzen
duten alderdi guztiak, zer ikastaro
emango diren, haien iraupena eta
prezioa, eta ordaintzeko modua.
Kontratuarekin
batera,
aurretik
aipatutako liburuxka entregatu behar
da.

Finantzaketa

Iderrigortu
kastaroak finantzatzeko aukera eman daiteke, baina kontsumitzailea ezin da
entitate jakin batekin egitera finantzaketa hori.
Finantzaketa egitea erabakitzen badu, kreditu-kontratua lotu baino
lehenago kontsumitzaileak kopia bat jasotzeko eskubidea du. Han
izango ditu, garbi-garbi, finantzaketaren xehetasunak eta onartzen dituen
baldintzak.
Kredituaren klausulak idatziz jaso behar dira, garbi-garbi, ondo irakurtzeko
moduan eta labur. Agirian, kontratuaren oinarrizko baldintzez gainera,
datu gehiago ere zehaztu behar dira, hala nola: kreditu-mota, esku hartzen
duten alderdien nortasuna eta egoitza soziala, kreditu-kontratuaren iraupena,
kredituaren zenbatekoa guztira, eta kreditua eskuratzeko baldintzak, UTB eta
abar.
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Faktura

edo

O
rdainketa bakoitzeko,
obligazioa dauka.

ordainagiria
zentroak faktura edo ordainagiri bat emateko

Datu hauek agertu behar dira: zenbakia; izena edo sozietate-izena; helbidea,
enpresaren IFZ; ikaslearen izen-abizenak; ikastaroaren izena; kitapenaldia;
prezioa kontzeptuka eta BEZ barne (beharrezkoa bada); non eta zer egunetan
eman den.

Egiaztapena

P
restakuntza amaitzen denean, zentroak
egiaztagiri bat eman behar du, burutu diren

ikasketen egiaztagarri. Datu hauek gutxienez agertu
beharko dute: prestakuntzaren iraupena, zenbat
ordu, eta edukiak.

Jardunbide Egokiak

K
ontsumorako arbitraje-sistemara
kalitate-gehigarri bat eskaini dezakete.

atxikitzen

direnek

Kontsumitzaileen eta enpresen artean gatazkak
konpontzeko balio du: erraz, azkar, zuzen eta doan.
Borondatezkoa da, eta loteslea.
Atxiki nahi denak atxikitze-eredua bete behar du (hemen
dago: www.kontsumobide.eus ), eta arbitraje-batzordera
bidali.
Bereizgarri ofiziala ematen zaie, sistemaren barruan
daudela egiaztatzeko.
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Nola jokatu
kontsumo gatazkarik sortuz gero?

Akordioa

lortzea eta adiskidetasun bidetik
konpontzea da aukerarik onena, baina ez da beti
lortzen.
Zer egin, kontsumitzaileak erreklamazio-orri bat eskatzen badu?
Kontsumitzaileari orria eman.
Enpresaren datuak bete, eman nahi diren azalpenak eman, eta orria
sinatu.
Arrosa koloreko kopia guretzat gorde, jaso, eta Kontsumoko
Ikuskaritzako Zerbitzuen eskura eduki.

Eta, kontsumitzaileak zer?
Orria bete erreklamazioaren zergatia eta zer nahi duen azalduz.
Erreklamazio-orria Kontsumobidera eraman, edo kontsumitzaileen
informaziorako udal-bulegoren batera (KIUB).

Administrazioak erreklamazio-orri bat jasotzen duenean:
Erreklamaturiko establezimenduari jakinaraziko dio, eta 15 eguneko
epea emango, alegazioak aurkezteko.
Enpresarekin jarriko da harremanetan, kontsumitzailearen eta enpresaren
arteko bitartekaritza lanak egin, gatazka konpontzeko akordio bat lortzen
lagunduko duena.
Ikusten baldin badu badagoela arau-hauste administratiboren bat, zehapena
jar dezake.
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Online kontrataturiko ikastaroei
uko egiteko eskubidea

Ikontsumitzaileak
kastaroa establezimendutik kanpo edo urrutitik kontratatu
atzera egin dezake bere erabakia justifikatu gabe.

bada,

Enpresak idatziz eman beharko du uko egiteko eskubidearen berri kontratuagirian edo web-orrian, modu argi, ulergarri eta zehatzean. Gainera,
kontsumitzaileari uko-agiri bat ere eman behar dio. Agiri horretan, garbi
identifikaturik egon behar du zer den, nori bidali behar zaion (izen-abizenak eta
helbidea), eta kontratua eta kontratu-egileak identifikatzeko datuak.

Epea:
14 egun natural kontratua
egiten duenetik edo
materiala iristen zaionetik

Enpresak ez badu uko egiteko eskubideari
buruzko azalpenik eman, 12 hilabetetan
luzatu daiteke. Denbora horretan
enpresak kontsumitzaileari eskubide
horren berri ematen badio, epea 14
egun naturalekoa izango da, informazioa
jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita.

Uko egiteko adierazpena iristen zaion egunetik aurrera, enpresak 14 egun
natural izango ditu ordainketa guztiak itzultzeko.
Kontsumitzaileak uko egiteko eskubidea baliatzen badu eta ikastaroa lotutako
kredituaren bidez finantzatu bada, kredituaren kontratua baliogabetuta
geratuko da, zigorrik gabe.
Araudia:
182/1997 Dekretua, uztailaren 22koa, titulu akademiko bat lortzeko ez diren unibertsitateaz kanpoko
irakaskuntzak ematen dituzten zentro pribatuetako erabiltzaileek duten informaziorako eskubidea arautzen
duena (150 zk.dun EHAA, 1997ko abuztuaren 8koa).
6/2003 Legea, abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarena (254 zk.dun EHAA,
2003ko abenduaren 30ekoa).
1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak Babesteko Lege
Orokorraren testu bategina eta beste lege osagarri batzuk onartzen dituena.
142/2014 Dekretua, uztailaren 1ekoa, kontsumoko erreklamazio-orriei eta kontsumitzaileen eta
erabiltzaileen kexa, iradokizun eta salaketei erantzuteko prozedurari buruzkoa (133 zk.dun EHAA, 2014ko
uztailaren 15ekoa).
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