
Kontsumitzaileen eskubideak errespetatzeak zerbitzua hobetzen du.

Araudiak eskatzen dituen baldintzak betetzea funtsezkoa da. 

ENPRESENTZAKO

KONTSUMO-GIDA

Argi eta garbi
azalduta!

www.kontsumobide.eus
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Kontratua

1

Enpresek modu argian, garbian eta ulergarrian eman beharko diete informazioa 
kontsumitzaileei. Publizitatea loteslea da: iragarritakoa bete egin behar da.

Enpresek betebehar hauek dituzte, publizitateari eta salmenta-metodoei 

dagokienez:

Egiazko informazioa edo publizitatea 
emateko obligazioa betetzea. Zilegi 
ez den publizitaterik ez erabiltzea, ez 
eta errakuntzara eraman dezakeena 
edo produktuaren edo zerbitzuaren 
benetako ezaugarriak edo izaera 
ezagutzeko ezinbestekoak diren 
datuak ezkutatzen dituena ere.

Saltzeko edo bezeroak atzemateko 
orduan, ez erabiltzea bortxazko 
metodorik, ezta metodo 
engainagarri edo erasotzailerik 
ere, erabiltzaileen hautatzeko 
askatasuna murrizten duten 
heinean.

Kontratua argia, sinplea eta eskuragarria izango da, 
eta legezkotasuna beteko du.
Gutxienez jaso behar ditu: esku hartzen duten 
alderdiak, emango den zerbitzua, iraupena, prezioa 
eta ordainketa-metodoa.
Ez da abusuzko klausularik sartuko. 
Kopia bat emango zaio kontsumitzaileari.

Honako hauek kontratuaren parte dira: publizitatea, aurrekontua, faktura, 
albarana, gordailutze-agirian ageri diren baldintzak, eta ondasun bat erosteari 
edo zerbitzu bat emateari loturiko dokumentuak.

Enpresentzako kontsumo-gida

Informazioa

Kontratu aurreko informazioa doan eman behar dute —eta gaztelaniaz 
gutxienez—, kontratua edo eskaintza formalizatu baino lehen.  
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Salgaiek eta produktuek agerian izan beharko dute jendearentzako salmenta-
prezioa, bai erakusleihoan, bai lokalaren barruan. Dena dela, kasu batzuetan—
esaterako, balio handia duten produktuen kasuan—, ez da nahitaezkoa.

Prezioak ordaindu beharreko guztizko zenbatekoa adierazi beharko du, barnean 
hartuta zergak (BEZa) eta gainerako gastuak —halakorik bada—.

Solteko salgaien kasuan, neurketa-unitatean prezioa adierazi beharko da 
(kiloa, litroa, metroa, etab.).

Ontziratutako produktu neurgarrietan, produktuaren unitateko prezioaz 
gain, neurketa-unitateko (kiloa, litroa, metroa, etab.) prezioa ere adierazi 
beharko da. 

Zerbitzuen kasuan, prezioek kontsumitzaileek ikusteko moduan egon 
beharko dute, eta kartelak, eskuorriak, edo bestelako metodoak baliatuko 
dira horretarako.

Kontsumitzaileak erosi edo kontratatu nahi duen produktu edo 
zerbitzuak ordainketa gehigarririk badu, horren berri eman beharko zaio 
kontsumitzaileari, erosi edo kontratatu aurretik, eta haren berariazko 

onarpena lortu.

Jendearentzako ordutegia eta 
irekiera-egunak establezimenduen 
kanpoaldetik ikusteko moduan jarri 
beharko dira, baita negozioa itxita 
dagoenean ere.

Prezioak

Irekiera ordutegia

Astelehenetik ostiralera

8.00etatik 18:00etara

10.00etatik 14.00etara
Larunbatetan

Enpresentzako kontsumo-gida 2

Prezioak eta irekiera ordutegia

www.kontsumobide.eus
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Beheratutako produktutzat joko 
da establezimenduan gutxienez 
hilabete lehenagotik salgai egon 
eta hilabete horretan inolako 

sustapenik izan ez duena. 
Produktuetan lehengo prezioa 

eta beheratu ostekoa adierazi 
beharko dira. Enpresak erabakiko 
du noiz egin eta zenbat denboraz 
luzatu, baina ezingo da beheratuta 
eskaini ez hondatutako 
produkturik ezta lehenago salgai 
egon ez denik ere. Merkealdian 
ezingo da enpresaren itzulketa-
politika aldatu.

Produktu edo zerbitzu jakin bat 
saltzea dute helburu. Argi adierazi 
beharko da produktua zein 
den, promozioaren baldintzak 

zein diren eta noiz egongo 
den indarrean. Nahitaezkoa 
da promozioa gauzatu ahal 
izateko bezainbeste izakin 
edukitzea. Sustapenean ezin dira 
hondatutako produktuak eskaini.

Akatsen bat duten edo 

zaharkituta geratu diren 
produktuak salgai jartzean, 
prezioa merkeagoa izango 
da. Produktu batzuk bakarrik 
daudenean salgai-hondarren 
prezioan, fisikoki bereizita egon 
beharko dute gainerakoetatik.

Arrazoia izango da negozioa ixtea, 

aldatzea edo ezinbesteko beste 
kausaren bat jazotzea. Gehienez 
urtebetekoa izango da, eta 
arrazoia jakinarazi beharko da.

%30%80%70%25%50
3

Merkealdia

Saldoak

Promozioak

Likidazioa

Merkealdia, saldoak eta likidazioa

Kontzeptu eta betebehar desberdinak dira

4
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Zerbitzuak ematen dituzten enpresek aurretiaz 

aurrekontua emateko obligazioa dute, eta hartan 
zehaztuko da zer material erabiliko diren, zer lan egingo 
diren eta zer kostu izango duten. Behin onartuta, kopia 
bat emango zaio interesdunari. Kontsumitzaileak 
berariaz uko egin diezaioke aurrekontuari. Lehenago 
jakinarazi bada soilik kobratu ahalko da aurrekontua 
egiteagatik. Aurrekontua loteslea da.  

Kontsumitzaileak ondasun bat uzten badu 
establezimenduan edo laguntza teknikoko zerbitzuan 
(LTZ), gordailutze-agiri bat jasotzeko eskubidea 
du. Horretan, gutxienez, pertsona edo entitate 
gordailuzainaren identifikazioa, objektuaren izena, 
jasotze-data eta ondasuna gordailutzeko arrazoia 

azaldu beharko dira.

Aurretiaz jakinarazi beharko da zer ordainketa-metodo onartzen diren

Banku-txartelen bidezko sistema darabiltela 
iragartzen duten establezimenduetan 
behartuta daude sistema horren bidezko 
ordainketak onartzera. Merkealdietan, 
sustapen berezietan eta abarretan, txartelez 
ordaintzea onartu beharko da, betiere 
egoera arruntetan ere onartzen bada.  

Ordainketa-metodo hori baliatzeko kopuru-
mugak jarri ahalko dira, betiere ondo 
iragarrita badaude.

4

Aurrekontua

Gordailutze-agiria

Ordainketa

www.kontsumobide.eus

Aurrekontua eta gordailutze-agiria5

6
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Kontsumitzaileari faktura bat edo 
egindako eragiketak justifikatzen 
dituen ordainagiri bat eman beharko 
zaio. 

Fakturak datu hauek izan beharko 
ditu, gutxienez:

Kontsumitzaileak eskubidea du atzera egiteko, produktua itzultzeko edo kontratuari 
uko egiteko, enpresak konpromiso hori hartu badu eskaintzan, sustapenean, 
publizitatean, salmenta-agirian kontratuan eta abarretan, baita legeak edo arauek 
xedatutako egoeretan ere.
Itzulketak ez du inolako zehapenik edo gasturik sortuko, non eta ez bada lehenago 
horren kostuaz jakinarazi. Gainera, aurretiaz jakinarazi beharko da, idatziz, 
itzulketa egiteko baldintzak zein diren eta itzulketa nola egingo den (eskudirutan, 
erosketa-txartel batez bidez etab.).

Urrutiko erosketetan —Internetez, telefonoz, 
postaz... egindakoetan—, edo establezimendutik 
kanpo egindakoetan —atez ateko salmentak, 
txango batean edo hotel batean egindakoak...— 
kontsumitzaileek atzera egiteko eskubidea izango 
dute. [Ikusi onlineko merkataritzari buruzko atala 

8. orrialdean] 

5

Sozietatearen izena, helbidea:

IFZ:

Bezeroaren datuak: 

Kontzeptua edo 
deskribapena: 

Prezio banakatua (BEZa 
barne):

Jaulkipenaren lekua eta eguna:

Zenbakia:

Faktura edo ordainagiria

Itzultzeak

7

8
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Nahitaezkoa da ontziratutako produktuak etiketatzea; izan ere, ezinbestekoa da 
kontsumitzaileen informaziorako eta segurtasunerako eskubidea bermatzea.

Etiketa da produktuen eta fabrikatzaileen inguruko informazioa modu objektiboan 
emateko tresnarik fidagarriena. Gainera, babes-tresna bat ere bada, eta salgaien 
arteko konparazioa egiteko eta harentzat egokiena dena hautatzeko aukera ematen 
dio kontsumitzaileari. Gutxienez gaztelaniaz egon beharko du informazioak.

Etiketatzeen inguruko araudia oso ugaria da, eta aldatu egiten da produktuaren 
arabera: elikagaiak, kosmetikoak, jostailuak, altzariak, ehungintzako produktuak, 
oinetakoak eta osagarriak, etab.

6

Etiketatzea

Etiketan ageri den enpresa edo sozietatearena (ontziratutako produktuetan).

Produktua merkaturatu dutenena, produktuan ez denean enpresa arduraduna 
identifikatzeko daturik ageri.

Solteko produktuen kasuan, enpresa edukitzailearena.

Etiketak produktuaren ardura duen enpresa zein den adierazi beharko du. 
Honako hauena izango da etiketatzearen inguruko arau-hausteen ardura:

www.kontsumobide.eus

Produktuek bete beharreko baldintzak9
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Produktua edo zerbitzua saldu edo ekoitzi duen enpresak hura konpontzeko, 
ordezkatzeko edo kontsumo-ondasunagatik ordaindutako dirua itzultzeko 

obligazioa izango du, hura akastuna bada edo ez baditu adostutako baldintzak 

betetzen. 

Produktua eskuratu denetik zenbat denborara gertatu den egokitasun-
eza; hau da, fakturan edo tiketean ageri den datatik edo, geroago 
eskuratu bada, albaranean ageri den datatik zenbat egunera gertatu 
den, produktuaren bermeak eragin bat edo bestea izango du.

Produktua konpontzen edo 
ordezkapenaren zain dagoen 
bitartean, eten egiten da berme-
aldiaren kontaketa. 

Enpresek berme komertzial bat 
eskain dezakete, nahi izanez gero, 

baina hori ez da inola ere legez 
ezarritakoa baino laburragoa 
izango. 

7

Bermea

...Produktuen betebeharrak
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Onlineko salerosketetan segurtasuna erabakigarria da, eta, hortaz, merkataritza 
elektronikoari lotuta kontsumitzaileek dituzten eskubideak bermatu behar 

dituzte Interneten bidez produktuak edo zerbitzuak saltzen dituzten enpresek.  

Produktua helarazteko epea 30 egun naturalekoa izango da erosten den egunetik 
zenbatzen hasita, beste epe bat adostu ez bada.

Ordainketa-metodo bat edo gehiago 
eskainiko dira: jasotzean ordaintzea, 
kreditu-txartelez, banku-transferentziaz, 
beste metodoak (ordainketa elektronikoa, 
txeke elektronikoak, helbideratzea...).

Segurtasuna bermatu eta iruzurra 
saihesteko autentifikatze bikoitza egin 
beharko da; hots, ordainketa egiten 
ari den pertsona banku-kontuaren edo 
txartelaren titularra dela egiaztatuko da.

Webgunean honakoak ageriko dira nahitaez:

Enpresari, produktu edo zerbitzuari, ordainketa-metodoei eta abarrei 
buruzko nahitaezko informazioa. 

Datu pertsonalak zertarako erabiliko diren azaltzeko eta erabiltzaileek 
honako eskubide hauek nola gauzatu ditzaketen azaltzeko informazioa: 
informazioa, datuetara irispidea izatekoa, datuak zuzentzekoa, datuak 
ezereztekoa edo ahaztua izateko eskubidea, aurka egitekoa, datuen 
tratamendua mugatzekoa, datuak transferitzekoa eta tratamendu 
automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten jomuga ez izatekoa.

Produktuak edo zerbitzuak online eskaintzen dituzten enpresak, 
merkatariak edo plataformak Europar Batasunean eskaintzen baditu, 
Online Dispute Resolution Platform (ODR Platform: http://ec.europa.eu/
odr) plataformarako sarrera eskura jarri beharko du bere webgunean, 
ageriko esteka baten bidez.

Webgunean denen eskura jarri beharko dituzte produktu edo zerbitzuari 
uko egiteko eskubideari buruzko informazioa eta atzera egiteko agiria.

8

www.kontsumobide.eus

Online erosketak eta kontratuak10
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Kontsumitzaileek produktua itzultzeko edo zerbitzuan baja emateko aukera 
izango dute, arrazoirik eman gabe, erosketa edo entrega egin ondorengo 14 
egun naturaletan.

Salbuespenak: neurrira egindako gaiak, gai pertsonalizatuak, bide 
elektronikoz bidalitako fitxategi informatikoak edo disko zigilatuak, besteak 
beste.

Enpresak idatziz eman beharko du eskubide horren inguruko informazioa, 
eta epea eta gauzatzeko modua zehaztu beharko ditu. Gainera, atzera egiteko 
formulario-eredu bat helarazteko obligazioa dauka. Horretan, honakoak 
adieraziko dira: formularioa nori eta nora bidali, produktua edo kontratua 
identifikatzeko datuak eta alderdien datuak (eroslea eta saltzailea).

Enpresak ez badio eman kontsumitzaileari atzera egiteko eskubidearen berri, 
12 hilabetekoa izatera igaroko da atzera egiteko 14 eguneko epe hori. Aldiz, 
epe horretan enpresak eskubide horren berri ematen badio, epea 14 egunekoa 
izango da berriro, informazioa jasotzen duen egunetik zenbatzen hasita.

Atzera egiteko adierazpena 
iristen zaion egunetik aurrera, 
enpresak 14 egun natural izango 
ditu ordura arte egin diren 
ordainketa guztiak itzultzeko. 

Kontsumitzaileak atzera egiteko 
eskubidea gauzatzen badu 
eta erositako produktua edo 
kontratatutako zerbitzua kreditu 
lotuaren bidez finantzatu bada, 
kreditu-kontratua ezeztatu 

egingo da inolako zehapenik 
sortu gabe.

9

...Online erosketak eta kontratuak

Atzera egiteko eskubidea 
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EAEn kontsumitzaileek hizkuntza-eskubideak dituzte, 
eta horrek betebeharrak dakarzkie enpresei. 
Kokapen geografikoaren, enpresaren tamainaren 
eta sektorearen arabera mailakatuta daude 
betebehar horiek. Mikroenpresak eta merkataritza 
txikiko establezimenduak ez daude hura betetzera 
behartuta, baina ahalegina egitea gomendatzen da.

Honakoak dira kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak:

Ondasunei eta zerbitzuei buruzko informazioa euskaraz eta gazteleraz 
jasotzeko eskubidea.

EAEn diharduten enpresekiko eta establezimenduekiko harremanetan 
gaztelera eta euskara erabiltzeko eskubidea. Enpresa eta establezimenduek, 
beraz, bi hizkuntza ofizialetan artatzeko gai izan beharko dute.

Gomendagarria da produktuak saltzen edo zerbitzuak ematen diharduten eta 
beren jarduera EAEn garatzen duten enpresa eta establezimenduak gai izatea 
kontsumitzaileak bi hizkuntza ofizialetan artatzeko. 

Kontsumitzaileek eskura izan 
beharko dituzte une oro atxikitze-
kontratuen euskarazko zein 
gaztelaniazko aleak.

Etiketetan euskara erabiltzeari 
dagokionez, enpresak erabakiko 
du etiketa gazteleraz, euskaraz edo 
ele bietan egongo den. 

10

KAIXO!

¡HOLA!

www.kontsumobide.eus

Hizkuntza-eskubideak11
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Merkataritza-establezimendutik kanpo edo Interneten bidez salmentak edo 
kontratuak egiten dituztenek ere, egoitza soziala EAEn badute, eskura izan beharko 
dituzte halako orriak, eta horien berri eman beharko dute jarduera garatzen duten 
tokian edo eskaintza dagoen euskarrian.
Betebehar horretatik salbuetsita egongo dira, besteak beste, beren jarduera 
garatzeko, aurretik, ezinbestean beren kidegoan izena eman behar duten 
profesional liberalak.

Jendaurrean jarri beharko 
da, ondo ikusteko eta 
irakurtzeko moduan, 
kartel elebidun hau:

“Existen hojas de reclamaciones a disposicion 
de quienes las soliciten / Nahi duenak 
eskuragarri ditu erreklamazio  orriak“

 Letraren tamaina zentimetro batekoa izan beharko da, gutxienez.

Eskatu bezain pronto emango zaizkie, eskatutako lekuan bertan edo, 
bestela, harrera egiteko edo informazioa emateko prestatutako gunean, 
eta ez zaie inola ere esango orriak lortzeko beste nonbaitera joateko.
Orri horiek eskura ez izatea edo haiek emateari uko egitea arau-hauste 
zigorgarria da. Halakorik gertatuz gero, kontsumitzaileak salaketa jarri ahal 
izango du Kontsumobiden.
Inprimakiak sarean edo Kontsumobidera bertara joanda eskuratu daitezke.

11

EAEn ondasunak komertzializatzen edo 
zerbitzuak ematen dituen pertsona fisiko 
edo juridiko orok (saltokiak, tabernak eta 
jatetxeak, banketxeak, aseguru-etxeak, 
gremioak edo zerbitzuak etxean ematen 
dituztenak) erreklamazio-orriak izan behar 

ditu kontsumitzaile eta erabiltzaileen 
eskura.

12 Erreklamazio-orriak

-

´
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Enpresak behartuta daude kexei, erreklamazioei edo intzidentziei ahal bezain laster 
erantzutera; askoz jota hilabeteko epean.  

Enpresak

Kontsumitzaileak

Administrazioak

Orria emango dio kontsumitzaileari. 

Kontsumitzaileak orria bete ondo-
ren, bere argudioak adierazi eta 
erreklamazioa sinatuko du.

Arrosa koloreko kopia beretzat 
gorde eta Kontsumoko ikuska-
ritzako zerbitzuen eskura edukiko 
du.

Erreklamazio-orri zuria Kontsumo-
bidera eramango du, edo 
kontsumitzaileen informaziorako 
udal-bulegoren batera (KIUB).

Orria jasotzean, erreklamaturiko 
establezimenduari jakinaraziko 
dio, eta 15 eguneko epea 
emango, alegazioak aurkezteko.

Bi alderdien (enpresa eta 
kontsumitzailea) arteko bitarte-
karitza lana egingo du, akordio 
batera hel daitezen.

Bitartekaritzak ez badu fruiturik 
ematen, kontsumitzaileak Arbitra-
je Sistemara jo ahalko du. Enpresa 
ez badago sistema horri atxikita, 
atxiki nahi duen ala ez erabakiko 
du. Onartu ezean, auzibidera jotze-
ko aukera egongo da. 

Erreklamazioak formalizatzeko zuzenbidean onartutako beste edozein bide ere baliatu 
daitezke, bide telematikoak barne. 

Administrazioak ikusten baldin badu arau-hauste administratiboren bat dagoela, 
zehapena jar dezake.

Produktua edo kontratua Europar Batasunean online eskuratu denean: 

Gatazkak konpontzeko, ODR plataformaren gune elektronikoan eskura dagoen 
formularioaren bidez jarri beharko dute erreklamazioa kontsumitzaileek. 

Enpresak eta kontsumitzaileak 30 eguneko epea dute akordio batera ailegatzeko.  

Auziak konpontzeko organismoak 90 eguneko epea du konponbide bat aurkitzeko.

12

Gatazka ez bada modu adiskidetsuan konpontzen eta erreklamazioa jartzen bada: 

www.kontsumobide.eus

Gatazkak konpontzea ? ??13

Enpresentzako kontsumo-gida



Onlineko konfiantza-zigiluak 

Baldin eta webguneak onlineko 
konfiantza adierazten duen ikurra 

badauka, kontsumitzaileek aparteko 
berme bat izango dute beren 
eskubideen babesari dagokionez.

Kontsumoko Arbitraje Sistema 

Kontsumoko arbitrajea gatazkak auzitara jo gabe, 
azkar eta dohainik konpontzeko aukera ematen 
duen bidea da, eta horrexegatik gomendatzen du 
Kontsumobidek. 
Sortzen diren gatazkak era adiskidetsuan 

konpontzen laguntzeaz gain, kontsumitzaileei 
zein enpresa eta profesionalei konfiantza eta 
fidagarritasuna transmititzen dien tresna 
komertzial bat eskaintzen die. 
Atxiki nahi denak Kontsumobiden eskura dagoen 
atxikitze-eredua bete behar du, eta arbitraje-
batzordera bidali. 
Atxikimendua borondatezkoa da. Arbitraje-elkargo 
bat izendatuko da gatazkan bitartekaritza-lanak 
egiteko eta hark laudo lotesle bat emango du. 
Atxikitako enpresei bereizgarri ofiziala ematen zaie, 
sistemaren barruan daudela egiaztatzeko. EAEn 
gero eta enpresa eta profesional gehiago daude 
sistemaren barruan.
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Jardunbide egokiak14

Enpresentzako kontsumo-gida



Hona hemen arbitraje-prozeduraren faseak:

Jakinarazpena Arbitraje-hitzarmena

Entzunaldia

Arbitraje-laudoa

Bitartekaritza

Frogak

Kontsumoko arbitraje-batzordeak 
erreklamazioa jaso duen enpresari 
jakinaraziko dio kontsumitzaile 
batek arbitraje-eskaera bat egin 
duela.

Kontsumoko arbitraje-batzordea 
auziko alderdiak arbitraje-
organoek esku hartu gabe akordio 
batera hel daitezen ahaleginduko 
da.

Alderdiek peritu-frogak eska 
ditzakete. Eskatu dituenak 
ordaindu beharko ditu horiek.
Egoki baderitzo, arbitraje-elkar-
goak peritu-frogak egingo ditu.

Arbitraje-elkargo bat izendatuko 
da eta auziko alderdiei entzunaldi 
baterako hitzordua helaraziko zaie, 
eta horretan, beren argudioak eta 
beren xedeak azalduko dituzte.

Arbitraje-elkargoek kontsumitzai-
learen eta enpresaren artean 

sortutako gatazkaren inguruan 
hartutako erabakia da. Nahitaez 

bete behar da, epai judizial baten 
baliokidea baita.

Enpresak eta kontsumitzaileak arbi-
traje-hitzarmen bidezko sistemaren 
menpe egotea adosten dute, 
horretarako hitzarmen bat sinatuz. 
Enpresa atxikita badago, hitzarmena 
automatikoki gauzatzen da; horrela 
ez bada, 15 egun ditu hura onartzeko.
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Kontsumoaren inguruko edozein zalantza argitzeko, jo Kontsumobidera 
edo kontsumitzaileei informazioa emateko udal-bulegoetara (KIUB). 
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www.kontsumobide.eus

6/2003 Legea, abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarena 
(2003ko abenduaren 30eko EHAA, 254 zk.).

1/2007 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 16koa, Kontsumitzaileak eta Erabiltzaileak 
Babesteko Lege Orokorraren testu bategina eta beste lege osagarri batzuk onartzen dituena 
(2007ko azaroaren 30eko BOE, 287 zk.).

Gogoratu sektorearen arabera berariazko araudiak ere aplikatzen direla. 

Araudia:
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Prezioak eta tarifak bistan jartzea, eskaintzen diren produktu, ondasun eta 
zerbitzuetan (kasu batzuk salbuetsita daude; esaterako, balio handiko produktuak).

Produktu eta zerbitzu seguruak eskaintzea, eta haien segurtasuna hurbiletik zaintzea.

Zer ordainketa-metodo onartzen diren jakinaraztea. 

Hizkuntza-betebeharrak eta etiketatze-, aurkezpen- eta publizitate-araudietan 
ezarritako eskakizunak betetzea.

... ordainketen fakturak edo ordainagiriak eta aurrekontua, banakatuta eta balio-
epearekin.

... gordailutze-agiria, kontsumitzaileak ondasun bat entregatzen duenean 
egiaztapenak edo konponketak egiteko edo beste edozein arrazoirengatik. 

... erabilera-, eta mantentze-argibideak dakartzan eskuliburua, ondasun iraunkorrak 
direnean. Horrez gain, berme-epearen betekizunak bete beharko dituzte.

... osaerari, kalitateari, egiturari, pisuari edo bolumenari lotutako aldaketa, 

aizunketa edo iruzurra egitea ondasun eta produktuetan.

... zilegi ez den publizitatea egitea edota errakuntza eragin dezakeena edo 
produktuaren benetako ezaugarriak ezagutzeko informazioa ezkutatzea.

... saltzeko bortxazko metodoak edo metodo engainagarri edo erasotzaileak 

erabiltzea, pertsonen hautatzeko askatasuna murrizten duten heinean.

... kontratuetako baldintza orokorretan kontsumitzaileen eskubideak urratzen edo 
mugatzen dituzten abusuzko klausulak sartzea.

... produktuak merkaturatzea, baldin eta ez badago bermatuta nahitaezko 
zerbitzu tekniko egokia edo ordezko piezak eskaini ahal izango direla.

Erreklamazio-orriak edukitzea eta eskatzen dituztenean ematea. 

Administrazioari merkatua ikuskatzeko eta kontrolatzeko lanean laguntzea, eta 
eskatzen dituen datuak eta informazioa ematea.

Betebeharrak betetzen ez badira, zehapen-espediente 

bat ireki ahal izango du Administrazioak
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Enpresen betebehar nagusiak

Eman...

Debekatuta dago...
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