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ETXETRESNA 
ELEKTRIKOAK

Ezinbestekoak gure etxeetan.
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Sailkapen hori, Europako Parlamentuak eta Europako Batzordeak* ezarritakoa, oso 
garrantzitsua da, eta etxetresna elektrikoak berreskuratzea, berrerabiltzea eta birziklatzea 
du helburu. Ez ahaztu: etxetresna elektrikoek sortzen duten txatarra arazoa konpontzeke 
dago oraindik.

  *Tresna Elektriko eta Elektronikoen Hondakinei buruzko 2002/96/EE Zuzentaraua.

Gama marroia
Irudiarekin eta soinuarekin lotzen 
diren gailu elektronikoak: telebistak, 
irratiak, argazki-kamerak, musika-
ekipoak... 

Gama grisa
Informatikari eta telekomunikazioei 
dagokiena: ordenagailuak, 
smartphoneak, tabletak, 
inprimagailuak...

Etxetresna elektriko txikiak
Kafetegiak, txigorgailuak, plantxak, 
zukugailuak, xurgagailuak …

Gama zuria
Sukaldearekin, garbiketarekin, airezta-
penarekin eta hoztearekin lotutakoak: 
labeak, izozkailuak, hozkailuak, garbi-
gailuak, plater-garbigailuak, etab.

SAILKAPENA
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Etiketak 7 dira, Atik Gra, eraginkortasun handienetik txikienera.

Energia aldetik efizienteagoak diren etxetresna elektrikoek gutxiago 
kontsumitzen dute eta gastu gutxiagoa egiten dute etengabe 
erabiltzen direnean; beraz, ez dira hain kaltegarriak ingurumenerako.

QR kodeak, etiketaren eskuineko goiko aldean, etxetresna 
elektrikoaren eraginkortasun energetikoari buruzko datu guztiak 
emango dizkizu.

Erdialdean, urteko energia-kontsumoa kWh-tan adierazten da.

ETIKETAK
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Garbigailuak: Energia-kontsumoa Eco 40-60 programaren arabera; zarata-emisioa 
dezibelioetan. Ziklo bakoitzeko ur-kontsumoa. Zentrifugatuaren eraginkortasun 
mota.

Ontzi-garbigailuak: 100 garbiketa-ziklo bakoitzeko kWh-tan kontsumitutako 
energia. Ur-kontsumoa litrotan ziklo bakoitzeko ECO programarekin. ECO 
programaren iraupena.

Hozkailuak eta izozkailuak:  Urteko energia-kontsumoa kWh-tan. Izozkailuaren 
eta hozkailuaren edukiera litrotan. Zarata dezibelioetan

Telebistak, monitoreak eta pantailak: Energia-kontsumoa irudi estandarrean eta 
bereizmen handian. Pantailaren tamaina. Bereizmena pixeletan.

Piktogramak, etxetresna elektriko bakoitzaren ezaugarri espezifikoei buruzkoak:



Etxetresna elektriko bat erosi aurretik, beste edozein produkturekin bezala, informazioa lortu 
eta alderatu egin behar da. Enpresa fabrikatzaileak eta saltzaileak behartuta daude aldez 
aurreko informazioa ematera. Informazio horrek honako hauek jaso behar ditu:

Ondasunen edo zerbitzuen ezaugarri nagusiak.

Enpresaren datuak.

Prezioa guztira, zergak edo tasak barne.

Ordaintzeko, entregatzeko eta gauzatzeko prozedura.

Instalatzeko eta abiarazteko eskuliburua.

Bermea.

Saldu ondoko zerbitzuen baldintzak.

Kexa eta erreklamazioetarako prozedura

Ondasunen funtzionaltasuna elementu digitalekin, eduki 
digitalarekin eta zerbitzu digitalekin.

Sistema eragileari, beharrezko bertsioari edo euskarri 
fisikoen elementu jakin batzuei buruzko informazioa.

Ematen dizuten aldez aurreko informazioa gutxienez gaztelaniaz egon beharko 
da, baina kontratua egingo den tokiko beste hizkuntza ofizial batean emateko 
eska dezakezu, gure kasuan euskaraz. Kontratua zein hizkuntzatan egingo den ere 
jakinarazi behar dizute. Informazio hori doakoa izango da.

KONTRATUAREN AURREKO INFORMAZIOA
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es

Etxetresna elektrikoetan, hala nola, 
garbigailuetan, ontzi-garbigailuetan, labe 
elektrikoetan, ur-berogailuetan, hozkailuetan 
eta abarretan, baimendutako eta ezagutza 
teknikoak dituzten profesionalek soilik instalatu 
eta konektatu behar dituzte. 

Langile instalatzaileak fabrikatzailearen 
jarraibideak bete behar ditu; izan ere, ekipo 
horiek instalatzean arauren bat betetzen ez 
bada, fabrikatzaileak bermea deuseztatzeko 
eskubidea du.

Hiru urte etxetresna elektriko berrie-
tan, baita bigarren eskuko etxetresna 
elektrikoen kasuan ere (salmenta 
partikularren artekoa ez bada), baina kasu 
horretan, epe laburragoa itundu daiteke, 
inoiz ez urtebete baino txikiagoa.

Adostasun-eza lehenengo bi urteetan 
gertatzen bada, fabrikazio-akatsa dela 
ulertuko da, eta enpresak konpondu egin 

beharko du, edo prestazio berdineko 
beste batekin ordeztu. Bi urtetik aurrera 
eta hiru urtera arte gertatzen bada, ez da 
fabrika-akatsik suposatzen.

Berme komertzial bat eskaintzen 
badizute (aukerakoa da, eta ezin da 3 
urtetik beherakoa izan), haren baldintzen, 
gauzatzeko moduen eta abarren berri 
eman behar dizute.

Instalazioa eta enpresa 
instalatzailearen betebeharrak
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Erosketa tokiko saltoki 
batean egiten baduzu, 
langile espezializatuen 
arreta pertsonalizatua 

eta aholkularitza 
izango duzu.  Gainera, 
zure  auzoko ekonomia 
suspertzen lagunduko 

duzu.

Bi urrats ezin dituzu ahaztu:

Energiari dagokionez eraginkorrak diren etxetresna elektrikoak 
aukeratu. A etiketa B baino hobea da, eta B etiketa, C baino hobea.

Birziklatu. Etxetresna elektriko handiak saltzaileak berak erretiratzen 
ditu zure etxetik, baina, bestela, zuk zeuk birziklatu. Horretarako, 
kontuan izan etxetresna elektrikoak ez direla zaborretara bota behar. 
Eraman itzazu puntu berde batera. Bertan katalogatu egiten dira eta 
tratamendu espezializatuko instalazioetara eramaten dira birziklatu edo 
ezabatzeko.

Online erosten baduzu, enpresak produktuari buruzko 
nahitaezko informazio guztia eman beharko dizu: ezaugarriak, 
prezioa, erosteko eta kontratatzeko prozedura, ordaintzeko 
modua eta uko egiteko eskubidearen ingurukoa.

Kontratua berresten lagundu behar dizute, euskarri iraunkor 
batean eta arrazoizko epe batean.

14 egun dituzu produktua itzultzeko, azalpenik eman 
beharrik gabe (atzera egiteko eskubidea), baina kontuz! 
Agian itzulketa-gastuak ordaindu beharko dituzu.

Etxetresna elektrikoak eta ingurumena

5 Etxetresna elektrikoak

online erosketa



Laguntza tekniko ofizialeko zerbitzu bat (LTZ ofiziala) marka jakin bateko etxetresna 
elektrikoak instalatzeko, konpontzeko eta mantentzeko zerbitzua da.

Konponketa bat eskatzen duzunean, hau jasotzeko eskubidea duzu:

Aurretiko aurrekontua (kostua izan dezake)

Konponketarako erabilitako piezak berriak izatea.

Faktura, egindako eragiketak, erabilitako ordezko piezak eta 
erabilitako eskulanaren denbora adierazita.

Aparatu bat konpontzeko uzten baduzu, utzitakoaren gordailuaren gordekina eman beharko 
dizute. Konponketa edo instalazio guztiek berme hauek dituzte:

Gutxienez urtebeteko indarraldia, aparatua bermean badago, eta hiru hilabetekoa, 
bermean ez badago, aparatua entregatzen den egunetik zenbatzen hasita. Berme 
hori baliatu ahal izango da hirugarrenek manipulatzen edo konpontzen ez dutenean.

Egindako konponketaren bermea erabatekoa da, eta barne hartu behar ditu 
eragindako gastu guztiak, baita joan-etorriak ere

3Matxura aparatuaren erabilera desegokiagatik gertatzen bada, bermeak ez du 
estaliko.

Konponketen bermea

Laguntza TEKNIKOKO ZERBITZUA (LTZ)
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Finantzaketa-baldintzak idatziz eskatu. Zerbait 
ulertzen ez baduzu, galdetu.

Interesei eta batzordeei buruzko informazioa 
eman behar dizute (baldin badaude): 
zenbat ordainduko duzun hilean eta zenbat 
ordainduko duzun kontratu-aldiaren amaieran.

Ez ordaintzeagatiko zigor eta errekarguen 
berri eman behar dizute.

Ahal baduzu, aukeratu lotutako kreditu bat, 
hobeto babesten zaitu.

Kredituak produkturen bat badu lotuta, hala 
nola, bizi-asegurua, jakinarazi egin behar 
dizute, baita kostua eta horren estaldurak ere.

Baliteke saltokiak erosketa 
finantzatzeko moduak eskaintzea.

finantzaketa
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Tratu egokia jaso ez baduzu, erreklamazioa aurkez dezakezu 
kontsumoaren alorrean eskumena duten agintarien aurrean; 
horretarako, erreklamazio-orria eska dezakezu. 

Kontsumobiden informazio gehiago lor dezakezu 900 84 01 20

Etxetresna elektrikoak


