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BERMEA

Produktu 
eta zerbitzu 

digitalen



Bermea legeak kontsumitzaileei aitortzen dien 

eta kontsumo-ondasunei eta eduki digitalen 

zerbitzuei eragiten dien eskubidea da. 

Produktu edo zerbitzu digitalak fabrikatzen 

edo saltzen dituzten enpresek akatsik edo 

«adostasun-ezik» gabe jarri behar dituzte 

beren produktu zein zerbitzuak merkatuan eta, 

adostasun-ezen bat detektatuz gero, enpresek 

akats edo hutsegite hori konpontzeko zenbait 

modu dauzkate, legeak araututa. 

Instalazioa ere barne hartzen du, prezioan 

produktuarekin batera jasota agertzen bada.
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Kontsumo pribatura xedatutako ondasun higigarri guztiak dira (etxetresna 
elektrikoak, zapatak, autoak, altzariak eta abar). Ondasunak, berriak edo 
bigarren eskukoak izan daitezke. 

Ur-hornidura eta gas-hornidura ere barne hartzen dira, salmentarako ontziratuta 
saltzen ez diren arren, baita elektrizitatea ere.

Arauditik kanpo geratzen dira bai ondasun higiezinak 

(etxebizitza) bai norbera joan daitekeen administrazio-

enkante batean eskuratutako bigarren eskuko ondasunak. 

Animalia biziak xede dituzten kontratuei ere ezingo zaie 

aplikatu. 

Zer dira kontsumo-ondasunak?
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Enpresak kontsumitzaileari eduki edo 
zerbitzu digitalak ematen dizkion kontratu-
mota bat da, zeinean kontsumitzaileak 
diruz ordaintzen duen edo enpresari 
bere datu pertsonalak ematen dizkion 
edo datuok emateko konpromisoa 
hartzen duen. Azken kasuan, kontratuek 
ez diote diruzko kosturik ekartzen 
kontsumitzaileari.

Kategoria horretan honako hauek daude, 
adibidez: aplikazioak, liburu elektronikoak, 
joko digitalak, gizarte-sareak, streaming 
edo musikako plataformak, programa 
informatikoak, lineako posta elektronikoko 
zerbitzuak eta bat-bateko mezularitza, 
besteak beste. 

Kanpoan geratzen dira programa libreak 
eta kode irekiarekin funtzionatzen dutenak, 
hau da: iturburu-kodea askatasunez 
partekatzen den eta kontsumitzaileek 
askatasunez atzitzen dituzten programak. 

Halaber, edukiak jendeari ematen zaiz-
kionean seinale transmisioa erabiliz 
(zinema proiekzio digitalak esaterako) 
edota beste jarduketa handiago baten 
parte gisa denean ez da aplikatuko. 
 

Zer dira zerbitzu eta eduki digitalak?
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Legezko bermea nahitaezkoa da 
eta ezin da kontsumitzailearen 
kaltetan murriztu. Legeak ezartzen 
duenez, saltzaileak edo ekoizleak 
kontsumo-ondasuna konpontzeko, 
ordezteko edo haren truke 
ordaindutako prezioa itzultzeko 
eginbeharra daukate, akatsen bat 
badago edo ondasunak ez badauka 
behar adinako iraunkortasuna.

Produktu berri guztiek hiru urteko 
gutxieneko legezko bermea dau-
kate, ematen diren egunetik aurrera. 
Enpresa edo profesional bati 
bigarren eskuko ondasunik erosiz 
gero, epe txikiagoa itundu daiteke. 
Baina ezingo da inoiz urte bat baino 
gutxiagokoa izan. 

Aldiz, eduki edo zerbitzu digitalen 
kasuan bermeak bi urteko iraupena 
izango du, nahiz eta kontsumitzaileek 
preziorik ez ordaindu eta horren 
ordez beren datu pertsonalak 
emateko konpromisoa hartu.  

Berme komertziala saltzaileek edo 
enpresek borondatez eta modu 
osagarrian eskain dezaketena 
da. Berme hori ezin da inola ere 
legezkoa baino laburragoa izan. 

Produktu iraunkorretan (ibilgai-
luak, aparatu elektronikoak edo 
informatikoak, etab.) idatziz 
edo euskarri iraunkor batean 
(SMSz, posta elektronikoz, etab.) 
formalizatu behar da, gaztelaniaz 
gutxienez.

Gainera, honako hauek iden-
tifikatu behar ditu: bermeak 
estaltzen duen produktua 
edo zerbitzua, bermatzailearen 
izena eta helbidea, erosleari 
emandako eskubide gehigarriak, 
iraupen-epea, lurralde-irismena 
eta kontsumitzaileak dituen 
erreklamazio-bideak. 

Berme-motak

Legezko bermea

Berme komertziala
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Adostasun-eza adierazteko epea

Produktua ematen denetik hiru 
urteko epea ezartzen da adostasun-
eza* adierazteko, eta bi urtekoa 
eduki edo zerbitzu digitaletarako. 
Lege berriarekin, ez da beharrezkoa 
adostasun-eza aldi jakin batean 
jakinaraztea.

Produktua eman eta hurrengo bi 
urteetan (edo hurrengo urtean, eduki 
edo zerbitzu digitalak badira) adieraz-
ten diren adostasun-ezak produktua 

eman zenean egon bazeudela erabaki 
da; beraz, erabiltzailea ez dago 
behartuta adostasun-eza berari egotzi 
ezin zaiola frogatzera.

Bigarren eskuko ondasunei dago-
kienez, bermearen epea itundu 
daiteke. Hiru urte baino gutxiago iraun 
ahalko du, baina ez urte bat baino 
gutxiago. Itunik ez badago, bermeak 
hiru urte iraungo du.

Zerbitzu digitalak aldizka ematen badira, 

erantzukizun-epea kontratuaren iraupena-

rekin bat etorriko da eta, kontratuak hiru 

urte edo gutxiago irauten badu, bermea hiru 

urteetara arte luzatuko da, ondasuna ematen 

den unetik aurrera zenbatuta. 
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* Adostasun-eza

Enpresa baten eta 

pertsona fisiko edo juridiko 

baten artean kontsumo-

harreman komertziala 

dagoen guztietan 

aplikatzen da adostasun-

printzipioa. Hala ere, 

eskuratutako produktua ez 

badator bat kontratuarekin, 

legezko bermeak babesten 

zaitu. Saltzaileak 

erantzuna eman behar du 

produktua ematen denean 

adostasunik ez badago. 

Saltzailearekin 

harremanetan jarri 

ezin bazara (adibidez, 

saltokia itxita dagoelako), 

produktua fabrikatu duen 

enpresara jo dezakezu.

Ez dago kontsumo-

harremanik salerosketa 

partikularren artean egiten 

bada, ezta enpresen artean 

egiten bada ere.

Honako hau kontuan hartu behar duzu:

Akatsa lehen urtean (eduki eta 
zerbitzu digitaletan) edo bigarren urtean 
(kontsumo-ondasunetan) agertzen bada, 
legeak ezartzen du adostasun-eza egon 
bazegoela produktua eman zen unean. 
Kasu horretan, saltzaileak frogatu behar 
du produktuak adostutako baldintzak 
betetzen zituela eta akatsa erabilera edo 
mantentze desegokiaren ondoriozkoa 
dela.

Bi urtetik edo urte batetik aurrera 
agertzen bada, artikuluaren arabera, eta 
bermea bukatu arte, ez da aurrez onartzen 
fabrikako akatsa denik. Bai alderdi erosleak 
bai saltzaileak alegatutakoa frogatu 
beharko dute. 
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Konponketa edo ordezpena

KONPONKETAREN BERMEAK URTE BAT IRAUTEN DU

Akatsik aurkitzen baduzu edo adostasun-ezik badago, lehenik eta behin produktua 
konpontzen edo ordezten saiatu behar dute. 

Konponketak edo ordezpenak 
baldintza hauek bete behar ditu:

Kontsumitzailearentzat doakoa 
izan behar du (joan-etorriak, garraioa, 
eskulana eta abar).

Arrazoizko epean eta kontsu-
mitzaileari arazo handirik eman gabe 
egin behar da.

Produktua konpondu bitartean edo produktua ordezteko itxaron bitartean, bermearen 
epea eteten da. Konponketaren bermeak urte bat iraungo du, konpondutako 
produktua ematen den egunetik zenbatuta; beraz, enpresa izango da konponketaren 
ondoriozko adostasun-ezen erantzulea. (Jada bermerik ez daukan produktu baten 
konponketaren bermeak 3 hilabete irauten du).

Ordeztuz gero, produktu berria jasotzen duzun unean berriz hasten da ordeztutako 
artikuluaren bermeari geratzen zaion epearen zenbaketa. 

Konpontzeko eskubidea: 

Zaharkitze programatuaren aurka borrokatzeko, 

enpresa fabrikatzaileek bermatu behar dute 

ordezko piezak egon badaudela gutxienez 10 

urtez produktua fabrikatzeari uzten zaionetik. 

Ordezko piezak eta zerbitzu tekniko egokia 

eskuragarri daudela bermatu behar da.
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Konpondu beharreko produktu bat ematen denean gordailu-
ordezkagiria ere eman behar da. Bertan, dataz gain, produktuak 
daukan arazoa adierazi behar da, adibidez, kamera ez dabilela. 

8



Prezioaren beherapena edo kontratuaren suntsiarazpena

*Kontratuaren suntsiarazpena: 

Enpresari berariazko adierazpena 

helaraziz kontratua sun-tsiarazteko 

eskubidea daukazu. Hala ere, 

kontratua ez da suntsiaraziko 

adostasun-eza garrantzi eskasekoa 

denean; nabarmena izan behar du. 

Itzulketa oro berandutu gabe 

gauzatuko da, gehienez ere 14 

eguneko epean kontsumitzaileak 

enpresari bere eskubidea 

erreklamatzeko erabakia 

jakinarazten dion egunetik 

zenbatuta. Ondasunen 

salerosketan, enpresak produktua 

jasotzen duenean hasiko da epea 

zenbatzen. 

Enpresak ere kontratua 

suntsiarazteko eta dirua itzultzeko 

aukera dauka ondasuna edo 

zerbitzua konpontzea edo 

adostasunean jartzea garestiegia 

bada, zailegia bada edo 

horretarako prozesua luzeegia 

izan badaiteke.

Konponketa edo ordezpena ezinezkoa bada, arrazoizko denboran egiten ez bada 

edo kontsumitzaileari eragozpenik sortzen badio, eskubidea daukazu prezioa 

beheratzea edo kontratua suntsiaraztea* eskatzeko —hots, ondasuna itzultzeko 

eta dirua berreskuratzeko—. 

Beherapena proportzionala izango da produktuak adostasuna bete balu eman zen 

unean edukiko zuen prezioaren eta eman zen unean benetan zeukan prezioaren 

arteko aldearekin. 
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Produktuarekin ados ez zaudenean aurkeztu 
beharreko dokumentazioa

Ezinbestekoa da ados ez zauden ondasuna 
noiz eta non eskuratu duzun egiaztatzen 
duen dokumentazioa aurkeztea.

Horregatik, bermealdian erosketa-tiketak, 
fakturak, emate-agiriak eta abar gorde 
behar dituzu. 

Berme komertzial gehigarririk badaukazu, 
gorde jatorrizko dokumentua.

Ekintzak egikaritzeko preskripzio-epea bost 
urtekoa izango da, adostasun-eza adierazten den 

egunetik zenbatuta. Hau da, bost urteko epea 

ezartzen da kontsumo-bulegoan erreklamazioa 

aurkezteko edo kontsumoko arbitrajera nahiz 

auzitegietara jotzeko.

AHALIK ETA LASTERREN EMAN 

BEHAR DIOZU ENPRESARI 

ADOSTASUN-EZAREN BERRI.
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Gomendioak

Araudia

Gorde faktura edo erosketa-tiketa, 

berme komertzialaren jatorrizko 

dokumentua eta emate-agiria. 

Erreklamazio bat aurkezteko beharko 

dituzu.

Eskatu informazioa eskuratzen 

ari zaren ondasunari buruz. 

Horrela, argi geratuko zaizkizu haren 

ezaugarriak eta erabilerak.

Produktu bat baino gehiago 

erosten badituzu, eskatu fakturan 

banakatuta agertzea bakoitzaren 

deskribapena eta prezioa.

Egiaztatu erosketaren edo 

konponketaren ondoren 

produktua ondo dabilela.

Bermealdian dagoen aparatu 

bat matxuratzen bada, zoaz 

saltokira edo laguntza teknikoko 

zerbitzura (LTZ) eta ez saiatu zeure 
kabuz konpontzen, hori eginez 

gero bermearen baliozkotasuna gal 

daiteke eta.

Ahal den neurrian, erosi 

Kontsumoko Arbitraje Sistemari 
atxikitako saltokietan, gatazkak 

konpontzeko berme gehigarria 

delako. 

Eskubideak urratzen badizkizute 

eta enpresarekin ez baduzu 

irtenbiderik lortzen, Kontsumobiden 
erreklamazioa aurkeztu dezakezu. 

7/2021 Errege Lege Dekretua, apirilaren 27koa.

Liburuxka honetan agertzen den informazioa ez da inola ere legez loteslea. Lege-informazio 

zehatza eskuratzeko, indarreko legeriara jo behar da.
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900 84 01 20

BILBAO

Rekalde zumarkalea 39 A

kb-bizkaia@kontsumobide.eus

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Easo 10

kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus

VITORIA-GASTEIZ

Done Jakue 11

kb-araba@kontsumobide.eus


