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ZURE ESKUBIDEA DA…

INFORMAZIORAKO 
ESKUBIDEA

JJ Markako tailer ofizialek konponketetan 

erabiltzen dituzten piezen katalogoak eta 

tarifak, lan-denboren taulak eta horiek 

dirutan balioesteko sistema eduki behar 

dituzte beti jendearen eskura, behar 

bezala eguneratuta. Fabrikatzaileak 

emango dizkie taula horiek tailerrei.

JJ Ordezkagirietan, aurrekontuetan, 

fakturetan edo tailerren beste edozein 

dokumentaziotan, ezin izango dira 

txertatu erabiltzaileen eskubideak 

eraginpean hartzen dituzten klausulak 

1,5 milimetrotik beherako letra-tamaina 

batean.

TAILER MEKANIKOEK 
IBILGAILUEN SARRERA 
UKATZEKO DUTEN 
ESKUBIDEA

JJ Tailer ofizialek eskubidea izango 

dute ordezkatzen dutenaz bestelako 

marketako ibilgailuen sarrera ukatzeko.

AURREKONTUA 
JASOTZEKO ESKUBIDEA

JJ Erabiltzaileek aurrekontu idatzia 

jasotzeko eskubidea izango dute, eta 

aurrekontu horrek 12 egun balioduneko 

balioa izango du gutxienez. Aurrekontuak 

ez du zertan doakoa izan.

JJ Aurrekontuan honako datu hauek agertu 

behar dute:
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1. Identifikazio fiskaleko zenbakia eta 
tailerraren helbidea.

2. Erabiltzailearen izena eta helbidea.

3. Ibilgailuaren identifikazioa, honako hauek 
adierazita: marka, modeloa, matrikula 
eta egindako kilometroen kopurua.

4. Egin beharreko konponketak, eta 
konpondu edota ordeztu beharreko 
elementuak (erabiltzaileak ordaindu 
beharreko guztizko prezioa adieraziko 
da banakatuta).Data eta zerbitzu-
emailearen sinadura.

5. Data eta zerbitzu-emailearen sinadura.

6. Konpondutako ibilgailua entregatzeko 
aurreikusitako data (aurrekontua 
onartzen denetik aurrera).

7. Aurrekontuaren balio-denbora.

8. Datarako eta erabiltzailearen onarpen-
sinadurarako gorde beharreko lekua.

JJ Erabiltzaileak aurrekontua onartzen ez 

badu, aurrekontua egin aurretik zuen 

egoera berdinean itzuli beharko da 

ibilgailua.

JJ Zerbitzua emateko, aldez aurretik 

erabiltzaileak konponketarako baimena 

eman beharko du, edota aurrekontua 

sinatuta, edota aurrekontua egiteko 

premiarik ez dagoela adierazita, hori 

adierazi duela frogatzeko moduan.

JJ Ibilgailua konpontzean ager daitezkeen 

ezkutuko matxurak edo akatsak 

erabiltzaileari jakinarazi beharko zaizkio 

48 orduko gehieneko epean, zenbatekoa 
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adierazita, eta erabiltzailearen aldez 

aurreko baimena beharko da konponketa 

egiteko.

JJ Erregelamenduz finkatzen denari jarraiki, 

eskatutako aurrekontua entregatzeko 

epea matxuraren eta/edo egin beharreko 

lanen garrantziaren araberakoa izango 

da.

JJ Erabiltzaileak egindako enkargua bertan 

behera utzi ahal izango du noiznahi; kasu 

horretan, ibilgailua tailerretik eraman arte 

egindako lanen zenbatekoa ordaindu 

beharko dio tailerrari.

GORDAILU ORDEZKAGIRIA 
JASOTZEKO ESKUBIDEA

JJ Ibilgailua tailerrean gordailututa geratzen 

den guztietan (aurrekontua egiteko nahiz 

aldez aurretik onartutako konponketa 

bat egiteko), tailerrak ibilgailuaren 

gordailutzea egiaztatzeko ordezkagiri 

bat emango dio erabiltzaileari. Tailerrak 

eta erabiltzaileak behar bezala sinatutako 

aurrekontua baldin badago, aurrekontu 

hori gordailu-ordezkagiritzat hartuko da.

JJ Gordailu-ordezkagirian, honako datu 

hauek jaso beharko dira gutxienez:

1. Identifikazio fiskaleko zenbakia eta tai-
lerraren helbidea.

2. Erabiltzailearen izena eta helbidea.

3. Ibilgailuaren identifikazioa, honako 
hauek adierazita: marka, modeloa, 
matrikula eta egindako kilometroen 
kopurua. Halaber, ibilgailua aurrekon-
tua egiteko ala konpontzeko gorda-
ilutzen ote den azalduko da.
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4. Egin beharreko konponketaren eta/
edo eman beharreko zerbitzuen des-
kribapen laburra. Ibilgailua konpont-
zeko uzten bada, zenbatekoak adie-
raziko dira (ezagunak badira). ata eta 
zerbitzu-emailearen sinadura.

5. Eskatutako aurrekontua edota 
konpondutako ibilgailua entregatzeko 
aurreikusitako data.

6. Data eta zerbitzu-emailearen sinadura.

JJ Aurrekontua jasotzeko zein ibilgailua 

eramateko, ordezkagiria aurkeztu 

beharko da.

JJ Ordezkagiria galduz gero, erabiltzaileak 

bere burua identifikatu beharko du. 

JJ Erregelamenduz finkatzen denari jarraiki, 

konpondutako ibilgailua entregatzeko 

epea matxuraren eta/edo egin beharreko 

lanen garrantziaren araberakoa izango da.

JJ Erabiltzaileak egindako enkargua bertan 

behera utzi ahal izango du noiznahi; kasu 

horretan, ibilgailua tailerretik eraman arte 

egindako lanen zenbatekoa ordaindu 

beharko dio tailerrari.

FAKTURA JASOTZEKO 
ESKUBIDEA

JJ Tailer guztiak behartuta daude bezeroari 

idatzizko faktura bat ematera, behar 

bezala sinatua, zigilatua eta banakatua. 

Faktura horretan, sortutako kargu 

mota oro, egindako lanak, erabilitako 

piezak edo elementuak eta lan-orduak 

zehaztuko dira, kontzeptu bakoitzean 

zenbatekoa adierazita.
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EGONALDI GASTUAK 
JASOTZEKO ESKUBIDEA

JJ Aurrekontua egin edo ibi lgai lua 

konpondu eta erabiltzaileari horren berri 

eman ondoren erabiltzaileak aurrekontua 

onartzen duen ala ez esaten ez badu, 

edota ibilgailua 3 egun balioduneko 

epean eramaten ez badu bakarrik 

sortuko dira egonaldi-gastuak. Edonola 

ere, ibilgailua tailerraren zaintzapeko 

lokaletan baldin badago eta adierazitako 

epea gainditzen duten egunen arabera 

bakarrik izango dira bidezkoak egonaldi-

gastu horiek.

BERME-ESKUBIDEA
JJ Edozein tailerretan egindako konponketa 

edo instalazio guztiak bermatuta egongo 

dira.

JJ Bermea 3 hilabeteko epean edo 2.000 

kilometro egiten direnean iraungiko 

da. Hala ere, konponketaren barruko 

piezek bermealdi handiagoa badute, 

iraupenik luzeena duen bermealdia 

izango da baliozkoa pieza horien kasuan. 

Bermealdia ibilgailua entregatzen den 
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egunetik aurrera hasiko da zenbatzen, 

eta baliozkoa izango da ibilgailua 

h i rugarrenek manipulatzen edo 

konpontzen ez badute. 

JJ Bermea erabatekoa izango da (materialak 

eta laneskua barnean hartuta), eta 

sortzen diren gastu guztiak hartuko ditu 

eraginpean, hala nola konponketak behar 

dituen garraio-gastuak, konponketa egin 

behar duten langileen joan-etorriak 

(matxuratutako ibilgailua eraman ezin 

denean), laneskuaren eta mota orotako 

materialaren balioa, eta lan berria 

kargatzen duen zerga-ezarpena.

JJ Bermealdian konpondutako zatian edo 

zatietan matxura bat gertatzen bada, 

tailer bermatzaileak doan konpondu 

beharko du matxura hori, erabiltzaileari 

jakinarazi ondoren. Horretarako, 

konponketa berria tailerrak berak edota 

haren izenean jardungo duen beste 

tailer bermatzaile batek egingo duen 

adieraziko dio erabiltzaileari.

JJ Erabiltzaileak bere ibilgailua konpontzeko 

piezaren bat ekartzen badu horrek ez du 

arriskuan jarriko bide-segurtasuna, eta, 

nolanahi ere, pieza horiek muntatzen 

dituen tailerrak ez ditu bermatuko.

JJ Tailerrak ez du bere gain hartuko 

ibilgailuari aurretik egin zaizkion 

konponketei dagokienez gerora sortzen 

diren matxuren erantzukizuna, betiere 

erabiltzaileak aldez aurretik jakinarazi 

zaizkion ezkutuko anomalien edo 

matxuren konponketa ez onartzeagatik 

sortu bada akats mekanikoa. Dena 

dela, horretarako beharrezkoa izango 

da onarpenik eza -eta konponketaren 

premia- fakturan jaso izana.
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JJ Tailerrak berehala itzul i  beharko 

dizkio bezeroari, arauzko prezioekin, 

adierazitakoekin edo onartutako 

aurrekontuekin alderatuta, gehiegi 

kobratutako zenbatekoak.

JJ Ta i l e r r a  b e h a r t u t a  e g o n g o  d a 

bezeroari erregelamenduzko prezioen, 

iragarritakoen edo aurrekontuan 

onartutakoen gainetik kobratutako 

zenbatekoak berehala itzultzera.

ERREKLAMATZEKO 
ESKUBIDEA

JJ Ibilgailu automobilak konpontzeko tailer 

guztiek erreklamazio-orriak jarri behar 

dituzte bezeroen eskura.

JJ Tailerrak erreklamazio-orririk ez badu 

edo eman nahi ez badu, erabiltzaileak 

erreklamazioa aurkeztu ahal izango du 

beretzako egokiena den moduan.

JJ Erreklamazioak kontsumo-arloan 

eskumena duen agintaritzan aurkeztuko 

dira (Kontsumobiden, KIUBetan edo 

kontsumitzaileen elkarteetan), ibilgailua 

entregatu edo bermea amaitu eta 2 

hilabeteko epean.


