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Ile-lehorgailua ez badabil edo irabiagailua 

hondatu bada, askotan dendara joatea iza-

ten da errazena, tresna berri bat erosteko. 

Beste batzuetan, ordea, iraunkortasun-

irizpideei jarraiki edo etxetresna elektriko 

batzuen prezioa ikusirik, hobe dugu tresna 

konpontzen ahalegintzea, berri bat eroste-

ra joan aurretik. Krisialdi-garaian bereziki. 

Hala, tresna konpontzeko erabakia hartzen 

badugu, laguntza teknikoko zerbitzuetara jo 

dezakegu. 

Alabaina, laguntza teknikoko zerbitzuen 

erabiltzaileak kexatu egiten dira askotan, ja-

sotako tratuarengatik, informazio-urritasuna-

rengatik, gehiegizko tarifengatik eta abar. 

Artikulu honetan, horrelako zerbitzuen 

erabiltzaileak izaki, babesten gaituzten es-

kubideei helduko diegu, eta kontuan hartu 

beharreko gomendio batzuk emango ditugu. 

Hasteko, defini ditzagun zerbitzu horiek:

Ezarritako baldintzak betez, etxeko erabi-

lerarako tresnen konponketak, instalazioak, 

eta/edo zaintzak edo mantentze-lanak egi-

ten dituzten establezimenduak edo pertso-

nak dira. Jarduera betetzen duten lokaletan 

eta erabiltzaileen etxebizitzetan lan egiten 

dute zerbitzu horiek.

Honako hauek jotzen dira etxeko erabi-

lerarako tresnatzat: gure etxebizitzetan 

ditugun kontsumo iraunkorreko ondasunak. 

Funtzionatzeko edo erabiltzeko, ondasun 

horiek edozein energia mota erabili behar 

dute zuzenean edo zeharka. Hiru multzo 

handitan sailkatzen dira: 

n	Tresna txikiak: zukugailuak, frijigailuak, 

txigorgailuak, ile-lehorgailuak eta abar. 

n	Linea zuria: garbigailuak, ontzi-garbi-

gailuak, hozkailuak eta abar. 

n	Linea marroia: telebistak, bideoak, soinu-

kateak eta abar. 

Markako Laguntza Teknikoko zerbitzu ofizialak 

enpresa fabrikatzailearen edo fabrikatzaileak 

Estatu espainolean duen lege-ordezkariaren 

baimen idatzia dutenak dira. Ordezkatzen 

dituzten marka eta gametako tresna guztiak 

konpondu behar dituzte nahitaez, edozein 

establezimendutan eta tokitan erosi dituztela 

ere. 

Laguntza Teknikoko Zerbitzuen barnean 

zer zerbitzu hartzen diren jakin ondoren,         

zerbitzu horien erabiltzaile garen heinean 

zer eskubide dauzkagun jakin behar ge-

nuke.
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Zer dira Laguntza Teknikoko 
Zerbitzuak?
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eSKUBIDeA �e�BI��UA K����A��e�BI��UA K����A�
�A�U AU��e�IK:

Informazioa:

n Laguntza Teknikoko Zerbitzuek beren 
establezimenduetan ongi ikusteko 
moduan jarri beharko dute hainbat 
informazio: prezioak, aurrekontua 
eskatzeko eskubidea eta bermea, 3 
hilabetekoa gutxienez.

n Etxeko zerbitzuetarako, teknikariek 
informazio-orri bat eraman behar dute 
datu horien guztien berri emateko. 

Aurrekontua:

Zerbitzua jaso aurretik, aurrekontu ida-
tzia jasotzeko eskubidea dugu. Eskubide 
horri uko eginez gero, uko hori idazki ba-
tean jaso behar da.

Aurrekontua eskatu eta handik 5 egun  
balioduneko epean egongo da gure esku-
ra, eta, bertan, honako datu hauek ager-
tu behar dute gutxienez:

n Gure izena eta establezimenduarena.

n Tresnaren marka, modeloa, eta serie-
zenbakia.

n Konponketaren zergatia.

n Matxuraren diagnostikoa. 

n Ordaindu behar dena, eta zein ordezko 
pieza erabiliko diren. 

n Tresna konpondua zein egunetan ema-
tea aurreikusten den, edo, konponke-
ta etxean egiten bada, noizko konpon-
tzea aurreikusten den. 

n Aurrekontuaren baliozkotasun-epea; 
aurrekontua jakinarazi zaigunetik 
zenbatzen hasita, ezin izango da 30 
egunetik beherakoa izan. 

n Data, eta Laguntza Teknikoko Zerbi-
tzuaren arduradunaren sinadura. 

Aurrekontua onartzen ez badugu, tresna 
jasotzeko eskubidea izango dugu, betiere 
utzi genuen egoera berean. Kasu horre-
tan, aurrekontua egin izana kobratu ahal 
izango digute, baina honako gehienezko 
zenbateko hauekin:
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n Tresna txikiak: 15 minutu, lanorduaren 
prezioaren arabera. 

n Linea zuria: 30 minutu, lanorduaren 
prezioaren arabera. 

n Linea marroia: lanordu baten prezioa. 

�e�BI��UA emA�eA�

�rdezko piezak:

Hasteko, ordezko pieza guztiek berriak 
izan behar dute. Horretarako baimen 
idatzia ematen badugu bakarrik erabil 
ditzakete pieza erabiliak, berreskura-
tuak edo jatorrizkoak ez direnak, betiere 
aurreikusitako erabilerarako baliagarri 
badira. 

Enpresa fabrikatzaile guztiek ordezko 
piezak eskaini behar dituzte nahitaez, 
modelo jakin bat fabrikatzeari uzten dio-
ten unetik bost urte igaro arte. 

�e�BI��UA emA� ��D��e� 
 
Faktura:

Behin zerbitzua eman ondoren, Laguntza 
Teknikoko Zerbitzuak faktura bat eman 
behar digu nahitaez, eta, hartan, gure 
izena eta Laguntza Teknikoko Zerbitzua-
rena ez ezik, honako datu hauek zehaztu 
behar ditu: 

n Konpondutako tresnaren marka eta 
modeloa. 

n Konpondutako tresnan egindako era-
giketak. 

n Prezioa, honako hauek banakatuta: 
erabilitako ordezko piezak eta lan-
indarrean emandako denbora, baita 
bidaia-gastuak, garraio-gastuak eta 
antzekoak ere. 

n BEZa. 

n Data, eta Laguntza Teknikoko Zerbi-
tzuaren arduradunaren sinadura. 

Fakturaren zenbatekoak bat etorri be-
harko du aurrekontuaren zenbatekoare-
kin, baldin eta aurrekontua eskatu badu-
gu. 

Zerbitzua gure etxean ematen badute 
eta matxurak konponketa erraza badu, 
honako zenbateko hau kobra diezagukete 
gutxieneko lan-denbora gisa, nahiz eta 
benetako okupazio-denbora laburragoa 
izan:
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n Tresna txikiak: 15 minutu, lanorduaren 
prezioaren arabera. 

n Linea zuria: 30 minutu, lanorduaren 
prezioaren arabera. 

n Linea marroia: lanordu baten prezioa. 

Bermea:

Laguntza Teknikoko Zerbitzuetako ins-
talazio eta konponketa guztiek tresna 
eman denetik zenbatzen hasita gutxie-
nez 3 hilabeteko baliozkotasun-epeko 
bermea dute, betiere tresna hori hiru-
garren batek maneiatu edo konpondu ez 
badu. Ez dugu nahastu behar berme hori, 
instalazio eta konponketei dagokiena, 
etxeko erabilerarako tresnek eta kontsu-
mo iraunkorreko beste produktu batzuek 
duten 2 urteko bermearekin. 

Egindako konponketak berme osoa izan-
go du, eta sor daitezkeen gastu guztiei 
eragingo die. 

K���UA� HA��U BeHA��eK�AK 

Babesten gaituzten eskubideez jabetuta 
ere, badira gauza batzuk kontuan hartu 
behar ditugunak horrelako zerbitzuak kon-
tratatzerakoan.                   

Komeni da tresna behar den bezala dabilela 
eta ongi konponduta dagoela egiaztatzea, 
Laguntza Teknikoko Zerbitzuaren establezi-
mendutik eraman aurretik, edo teknikaria 
gure etxebizitzatik joan aurretik. 

Etxeko erabilerako tresna bat Laguntza 
Teknikoko Zerbitzu baten establezi-
menduan uzten badugu, gordailu-agiria 
eskatu behar dugu eta eman behar di-
gute, nahitaez aurkeztu beharko dugu-
na aurrekontua jasotzeko.  Bi alderdiek 
behar bezala sinatutako aurrekontua ere 
gordailu-agiritzat har daiteke.

Agiri guztiak gorde behar dira (aurrekon-
tua, faktura eta abar), egin daitezkeen 
erreklamazioen aurrean. 

Komeni da aldatu diren piezak emateko 
eskatzea. Horretarako eskubidea dugu, 
salbu eta konponketa tresnaren garantiak 
babesten badu. Orobat, zalantza izanez 
gero, hobe dugu Laguntza Teknikoko Zer-
bitzuari galdetzea konponketetan era-
bilitako ordezko piezen ezaugarrien eta 
prezioaren inguruan. 
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Etxean erabiltzeko tresna konponduta 
dagoela jakinarazten digutenetik zenba-
tzen hasita hilabete igaro aurretik, tres-
na hori Laguntza Teknikoko Zerbitzuko 
establezimendutik hartzea komeni da; 
izan ere, adierazitako epea igarotakoan, 
biltegiratze-gastuak kobratu ahal dizki-
gute; betiere zirkunstantzia hori argi eta 
garbi azaltzen bada establezimenduan, 
baita gastu horren zenbatekoa ere. 

Matxura gertatzen bada tresna behar ez 
bezala erabili dugulako, ez dugu bermea-
ren kargurako konponketarako eskubide-
rik izango.

Kontsumoko Arbitraje Sistemari atxiki-
tako Laguntza Teknikoko Zerbitzua kon-
tratatzea berme ziurra da sor daitezkeen 
gatazkak konpontzeko.


