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8 Bidegabe ordaindutako hipoteka-gastuen aurrean dituzun eskubideak 

azalduko dizkizugu.

arduratsuaz 
jabetzea

Hipoteka-gastuak
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Elikagaiak 
online modu

seguruan erostea
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Online erosketa

Erosketa arduratsua

Black Friday egunari buruzko galderak

Ba al zenekien Black Friday egunak itzulketa ugari eta ingurumen-kostu handia eragiten dituela 
urtero? Konpultsiboki erostera bultzatzen gaituzte; gero, damutu egiten gara eta produktuak 
itzultzen ditugu, baina horrek kostu ekologiko handia du. Era berean, bidalketa kopuru handiaren 
ondorioz, garraioa (co2 isurketak) eta enbalajeak (hondakinak) areagotu egiten dira.

Ba al zenekien Black Friday egunak kostu soziokomunitario handia duela? Deskontu-kanpaina 
horiek kate handiei egiten diete mesede, eta tokiko merkataritzari, zure herriko edo auzoko 
merkataritzari, berriz, kalte.

Hala ere, Black Friday egunean zerbait erosi nahi baduzu, gogoratu:

Black Friday eguna eta ingurumen-inpaktua

Kontsumobidek bi dekretu-
proiektu izapidetu ditu

Kontsumobidek bi dekretu-proiekturi buruzko 
kontsulta publikoa egin du, kontsumitzaileen 
informazio publikorako eskubidearen 
erregulazioa bermatzeko eta hobetzeko. 

Dekretuetako bat titulu ofizialik ematen 
ez duten irakaskuntzak ematen dituzten 
ikastetxe pribatuetara (akademietara) 
joaten diren kontsumitzaileek jasotzen duten 
informazioan oinarritzen da. Merkatuaren 
bilakaerak pertsonek aldez aurretik jasotzen 
duten informazioa arautzera eta titulu 
ofizialen eta ez-ofizialen arteko nahastea 
saihestera behartzen du. Gainera, dekretuan 
honako alderdi hauek lantzen dira: ikastaroen 
prezioari eta finantzaketari buruzko 
informazioa, urrutiko edo online kontratazioa 
eta kontsumitzaileen eskubideak.

Bigarren dekretua, berriz, berria da; autoen 
merkatuari buruzkoa da, eta bai ibilgailu 
berrien kasuan, bai bigarren eskuko 
ibilgailuen kasuan, salerosketa-zerbitzuek 
(bereziki, kontratuei eta finantzaketari 
dagokienez) kontsumitzaileei zer informazio 
eskaini behar dieten ezartzen du.

Araudia

Online

erosketen BEZa 

ordaintzea

Merkataritza elektronikoko BEZari buruz 
indarrean dagoen Europako araudi berrian, 
Europar Batasunetik kanpo inportatutako 
produktu guztiak BEZa eta dagozkien 
muga-zergak ordaintzera behartuta daude, 
produktuaren prezioa edozein dela ere.

2021eko uztailaren 1era arte, EB kanpoko 22 
eurotik beherako ondasunek ez zuten BEZa 
ordaintzen, eta gehienez 150 euroko salgaiek 
ez zuten muga-zergarik ordaindu behar. 

Aldaketa honekin, kontsumitzaileak bi aukera 
ditu:

Baldin eta online saltokia IOSS (Import One 
Stop Shop) araubide berriari atxikitzen 
bazaio, produktua BEZa barne ordaintzea.

Produktua BEZik gabe erostea eta, gero, 
mezularitza-enpresari ordaintzea zerga 
salgaia aduanara iristen denean.

Alderatu prezioak; gauza jakin baten bila bazabiltza, egiaztatu Black Friday egunaren aurretik 
zenbat balio zuen.

Planifikatu erosketa, ez erosi bulkadaz eta erosi behar duzuna.

Jakin ezazu zeintzuk diren zure eskubideak; prezioan beherapena izateak ez du esan nahi zure 
eskubideetan ere beherapena gertatzen denik.

Erosi aurretik, irakurri informazioa eta eskatu kontratua, hala baldin badagokio.

Hobe zugandik hurbil, Interneten baino: saihestu alferrikako garraioa.

Ez erosi itzultzeko asmoz.
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SIM swapping-a: SIM bikoiztuaren iruzurra

SIM swapping-a saihesteko aholkuak

Telefonia

Ezin al duzu mezurik bidali edo deirik egin mugikorretik? 
Estaldurarik gabe al zaude? Zure telefonotik informazioa 
bilatu nahi duzu eta datuak ez dabiltza? Baliteke telefono-
linearen akatsa izatea; edo agian SIM swapping baten biktima 
zara. Artikulu honetan azalduko dizugu zer den iruzur hori, 
eta nola babestu behar duzun zure burua horren aurrean.

SIM swapping-a iruzur telefonikoa da: hacker 
batek zure mugikorraren SIM txartelaren 
kopia bat egiten du. Horretarako, lehenik eta 
behin, iruzur-egileek biktimaren informazio 
pertsonala biltzen dute eta, horren ondoren, 
dei bat egiten dute edo fisikoki joaten dira 
telefono-konpainiara eta, titularraren lekua 
hartuta, SIM txartelaren kopia eskatzen 
dute.

Horrek ondorio larriak ekar diezazkioke 
kontsumitzaileari; izan ere, kopia horren 

bitartez erasotzaileak zure datu guztiak 
kontrolatzen ditu, hau da, txartel baten 
kopia egiten denean, lehenengoa blokeatu 
egiten da eta lineako dei, mezu eta datu 
guztiak kopiara igarotzen dira. Horrela, 
iruzurgileek hainbat gauza egiteko erabil 
dezakete SIM txartelaren kopia: identitateak 
usurpatzeko, zure pasahitzak jasotzeko, sare 
sozialak kontrolatzeko, banku-kontuetan 
mugimenduak egiteko edo ordainpeko 
harpidetzak egiteko.

SIM swapping-a egiaztapen-kodeak lortzeko 
erabiltzen da, batik bat, bai erosketetarako, bai 
bankuko beste eragiketa batzuetarako. Alegia, 
SIM txartela bikoiztean, iruzurgileek SMS 
guztiak jasotzen dituzte eta, horrela, baimen-
kodeak erabil ditzakete, hau da, Internet bidez 
eragiketaren bat egitean –pasahitza aldatzea, 
transferentziak, ordainketak, erosketak...–, 
bankuak erabiltzaileari bidaltzen dion 
autentifikazioa.

Ez partekatu informazio pertsonalik sare sozialetan edo seguruak ez diren 
webguneetan.

Konfiguratu PIN edo gako bat zure mugikorreko SIM txartela desblokeatzeko.

Ez partekatu inorekin zure PIN kodea.

Erabili egiaztapen bikoitzeko sistema bat eta segurtasuna indartzeko beste metodo 
osagarri batzuk (ahots bidez ezagutzea, hatz-marka, PIN gehigarria...).

Ez gorde informazio konfidentzialik mugikorrean.

Eskatu zure mugikorraren operadoreari bere segurtasun-sistemak indartzeko, hau 
da, datu pertsonal gehiago eska ditzala zure izenean izapideak egin behar direnean.

Ez lotu zure banku-kontuak telefonoaren kontuarekin.
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Txartel bidezko ordainketak

Eskatzen al duzu kopia ordainketak 
txartelarekin egitean?

Nolanahi ere, ezezko erantzuna eman aurretik, garrantzitsua da egiaztatzea ordainduko dugun 
zenbatekoa zuzena dela eta zenbateko hori agertzen dela saltokiko terminalaren pantailan. Badirudi 
ez dela esan ere egin behar zenbatekoa egiaztatu behar dela, baina, askotan, automatikoki jokatzen 
dugu. Automatizazio hori oso ohikoa izaten da zenbateko txikiak contactless moduan ordaintzeko 
garaian, ez baita beharrezkoa PINa sartzea; horrek nahigaberen bat ekar dezake.

Ohikoa izaten da txartelarekin ordaindu ondoren erosketaren 
kopia ez eskatzea, dela erosketa-tiketa emango digutelako eta ez 
dugulako beharrezkoa ikusten, dela paper bat inprima ez dadin.

Txartelarekin ordaintzeko gomendioak:
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Contactless ordainketetan, txartela saltokiko terminalera hurbiltzean, egiaztatu pantailan 
agertzen den zenbatekoa eta ziurtatu zuzena dela.

Gorde beti erosketa-tiketa. Erreklamazio bat edo itzulketa bat egin behar badugu, 
ordainagiria izan daiteke frogarik onena.

Berrikusi txartelaren zordunketak banku-erakundearen aplikazioan, egindako eragiketak 
kontrolatzeko.

Aktibatu bankuko alerta-zerbitzua SMS edo posta elektroniko bidez abisu bat jasotzeko 
zure txartelean zordunketa bat egiten den bakoitzean.

Interneten mota guztietako informazioa aurki dezakegu, baita guri buruzkoa ere. Informazio 
hori Sarean argitaratzen ditugun edukietatik eta beste batzuek guri buruz argitaratzen dituzten 
edukietatik sortzen da. Baina gerta daiteke guk informazio jakin bat argitaratzerik nahi ez izatea. 
Orduan, zer neurri har ditzakegu?

Identitate digitala

Gure ospe digitala zaintzeko gakoak

Sare sozialen pribatutasun-aukerak konfiguratzea, 
ezezagunek gure informazioa eskura ez dezaten. Horrela, 
argazki edo argitalpenetan gure baimenik gabe etiketatu 
gaitzaten ekidin dezakegu.

Informazioa hirugarren batengandik (enpresak, erakundeak...) 
baldin badator eta gure identitate digitalari eragiten 
badio, ezerezteko eskubidea balia dezakegu informazio 
hori ken dezaten eskatzeko. Alegia, informazio pertsonala 
Interneteko bilatzaileetatik ezabatzeko eskubidea.

Sareetan identitatea ordezten badigute, profila salatu 
behar dugu kontua dagoen plataformaren kudeatzaileen 
aurrean, baita Ertzaintzan, udaltzaingoan edo agintaritza 
eskudunean ere.



Consumópolis 16 amaitu da

Ekhilurrek ordainketa-sistema 
bat sortu du saltokietarako

Doako App-ak

Consumópolis

Ordainketak

Bilerak egiteko lau 
app seguru

Ekhilur hurbileko kontsumo-kooperatibak 
bere ordainketa-sistema atera du. 
Ordaintzeko metodo berri hori Bizum, 
Paypal edo Visa gisako beste batzuen 
ordezko izateko sortu da, eta segurtasun-
estandar berberak betetzen ditu maila

Aurten ere izan da Consumópolis: Kontsumo Ministerioak 
Kontsumobiderekin eta beste autonomia-erkidego batzuekin 
batera antolatzen duen eskola-lehiaketa, kontsumo arduratsuari 
buruzkoa. Hamaseigarren edizio honen leloa hauxe izan da: 
“Zaindu zure planeta kontsumo arduratsu+arekin, ausartzen zara?”.

Autonomia-erkidegoko fasean, honako ikastetxe hauek izan dira 
aurtengo garaileak: Artzentaleseko Ángel Larena ikastetxea, 
Gasteizko Nuestra Señora de las Mercedes ikastetxea, eta Bilboko 
Jesuitak Indautxu Nuestra Señora de Begoña ikastetxea. Zorionak!

Jitsi Meet

Hainbat pertsona aldi berean eta 
hainbat nabigatzailetatik konektatzeko 
aukera ematen du. Ez du mugarik parte-
hartzaileen kopuruari dagokionez, eta ez 
da erregistratu beharrik. 

Google Meet

Dei berean 100 pertsona sar daitezke 
60 minutuz. Gainera, parte-hartzaileek 
pantailaren erabilera partekatzeko aukera 
ere badute.

Zoom

Mota guztietako gailuekin bateragarria da, 
eta doako bertsioan 40 minutuko deiak egin 
daitezke, gehienez 100 parte-hartzailerekin. 
Ez da erregistratu beharrik parte hartzeko.

Tox

Zifratzea erabiltzen du muturretik muturrera 
eta, hartara, kanpoko erabiltzaileek ez dute 
aukerarik elkarrizketak eta elkartrukatutako 
datuak eskuratzeko. Fitxategiak trukatzeko 
aukera ematen du, mugarik gabe.

Pandemiaren ondorioz, bilerak egiteko online 
plataformak askoz gehiago erabiltzen hasi dira.

Ekhilur, kooperatiba

Ekhilur kooperatiba bat da; Euskadin 
eta Nafarroan jarduten du eta hurbileko 
kontsumoa sustatzea du helburu nagusia. 
Kontsumitzaileak, tokiko negozioak, enpresak, 
elkarteak eta erakunde publikoak biltzen dira 
kooperatiba honetan, eta dirua ingurunearekin 
konektatzeko eta komunitatea eratzeko 
erabiltzea proposatzen dute. Informazio 
gehiago lortzeko: https://ekhilur.eus/
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Hona hemen erabiltzaileen 
pribatutasuna eta

juridikoan eta 
teknologikoan, baita 
PSD2 zuzentaraua 
ere. Sistema 
horren bitartez, 
kooperatibako 
bazkideek 
ordainketak egin 
eta dirua transferitu 
dezakete Ekhilur 
sarearen barruan. 
Tokiko merkataritza 
fidelizatzeko 
edo udaletan 
gizarte-laguntzak 
kudeatzeko tresna 
ere bada.

eta segurtasuna 
errespetatzen 
dituzten doako 
aplikazioetako lau:
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2015. urtean, hipoteka-maileguen kontratuetan gastu eta 

zerga guztiak kontsumitzaileari esleitzen zizkion klausula 

abusuzkoa zela ebatzi zuen Auzitegi Gorenak. Horren ondorioz, 

ordaindu zenuen diru kopuru bat erreklama dezakezu, baina 

zer kopuru? Nola?

Hipoteka-gastuak

kontsumoBIDE 42.zk

Abusuzko klausula baten ondoriozko 

hipoteka-gastuak ordaindu dituzten 

pertsona guztiek erreklamazioa 

aurkezteko eskubidea dute, 

ordaindutako zenbateko horiek 
itzul diezazkieten.

Hipoteka-kostuak zera dira, hipoteka-mailegu bat 
formalizatzean sortzen diren hainbat zenbateko. 
Hipoteka-gastuak honako hauek dira: tasazioa, 
jabetza-erregistroa, notariotza, gestoria eta 
egintza juridiko dokumentatuen zerga.

Erreklamazioa egin aurretik, bidegabe 
leporatutako hipoteka-gastuak zeintzuk diren 
jakin beharko zenuke, eta zeintzuk erreklamatu 
daitezkeen. Horrela, bada, kontratua 2019ko 
ekainaren 16a baino lehenagokoa bada –
egun horretan jarri zen indarrean Higiezin 
Kredituko Kontratuak arautzen dituen Legea–, 
banku-erakundeak bere gain hartu beharko 
ditu erregistroko, etxebizitzaren tasazioko eta 
gestoriako gastuak, baita notariotza-gastuen 
erdia ere.

Hala ere, lege hori aplikatu ondoren sinatutako 
kontratuen kasuan, bankuak oso-osorik ordaindu 
beharko ditu notario-gastuak, baina tasazio-
gastuak kontsumitzailearen kontura izango dira.

Garrantzitsua da, halaber, bidegabeko gastu 
horiek eragindako interesak ere erreklamatzea, 
eta ez erreklamazioa egin zen unetik, baizik eta 
ordainketa egin zen unetik.

NORK ORDAINTZEN DU ZER?

Zeintzuk dira nire
eskubideak?



Lehenik eta behin, gastuen itzulketa 
erreklamatzeko, hipoteka sinatu zen bankuko 
Bezeroaren Arreta Zerbitzura jo behar da, 
faktura guztiekin.

Finantza-erakundeak proposamen egokia 
eskaintzen badu, onartu ahal izango duzu. 
Aldiz, erreklamazioari erantzuten ez badiote 
edo ados ez bazaude, Espainiako Bankura edo 
Kontsumobidera jo ahal izango duzu. Arbitraje-
zerbitzu baten bitartez erreklamatzeko aukera 
ere badago. Azkenean akordiorik lortzen ez 
baduzue, auzibidera joz egin beharko duzu 
erreklamazioa.

Nabarmentzekoa da erreklamazioa 2.000 eurotik 
beherakoa bada, ahozko epaiketa egiteko 
eskubidea izango duzula, abokatuaren edo 
prokuradorearen laguntzarik gabe.

DESADOSTASUNAK 
ERREKLAMAZIO-EPEAN
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Klausula abusuzkoa bada, ez dago eperik 
klausularen baliogabetzea eskatzeko, 
preskribaezina da, hipoteka aktibo dagoen edo 
kitatu den kontuan hartu gabe.

Aitzitik, epe bat dago bidegabe ordaindutako 
zenbatekoak itzultzea eskatzeko. Klausularen 
baliogabetzea eskatzeko epea preskribaezina 
bada ere, Kode Zibilak 5 urteko epea ezartzen 
du bidegabe ordaindutako zenbatekoak 
erreklamatzeko.

ERREKLAMAZIOA EGITEKO URRATSAK

Bost urteko epea noiz hasten den jakiteari 
dagokionez, hainbat interpretazio juridiko 
daude; gerta daiteke epe hori aplikatzearen 
ondorioz erreklamazioa ezin egin ahal 
izatea, klausula baliogabea dela aitortu 
arren. Horri dagokionez, Auzitegi Gorenak, 
erabakia hartu aurretik, judizio aurreko 
arazo bat helarazi dio Europar Batasuneko 
Justizia Auzitegiari (EBJA).
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I n t e r n e t  g e r o  e t a  g e h i a g o  e r a b i l t z e n  d a  s a l m e n t a - k a n a l  g i s a ,  e t a  e l i k a g a i a k 
s a r t z e n  e r e  h a s i  d a ,  o n l i n e  s u p e r m e r k a t u e k i n  h a s i  e t a  p r o d u k t u a  z u z e n e a n 

s a l t z e n  d u t e n  e k o i z l e e k i n  b u k a t u .  E l i k a g a i a k  o n l i n e  e r o s t e a n ,  s a l t z a i l e a  n o r 
d e n  e t a  p r o d u k t u a  n o l a k o a  d e n  j a k i n  b e h a r  d a .

baimendu gabeko elikagaiak saltzea, 
eta elikagai horiek kontrolak gainditu ez 
izana. Dagozkion osasun-kontrolak ez 
gainditzea arrisku larria da osasunerako. 

Nori ari naiz erosten?

EBko lege batek webguneen titular 
guztiak behartzen ditu beren datuak 
modu iraunkorrean, ikusgarrian eta 
doan jartzera, erabiltzaileek identifikatu 
ahal izan ditzaten. Espainiako kasuan, 
elikagaiak saltzen dituzten atariak Elikagai 
eta Janarien Enpresen Erregistro Sanitario 
Nagusian (RGSEAA) erregistratuta egotera 
behartuta daude. Saltzailearen informazio 
osoa aurkitzen ez baduzu, ez fidatu 
orrialdearekin eta ez erosi bertan.

Hala ere, elikagaiak EBtik kanpoko 
webguneetan erosi nahi badituzu, zuhur 
jokatu behar duzu, eta kontuan izan ez 
dituztela osasun-kontrol berberak betetzen, 
elikagaien higiene- eta segurtasun-
baldintzak desberdinak direlako 
jatorrizko herrialdearen arabera.

E likagaiak Internet bidez eskatzea gero 
eta ohikoagoa da, baina arriskuak 

ere baditu. Erosotasuna, ordutegien 
malgutasuna, eta eskaria etxean jasotzea 
online erostearen alde jokatzen duten 
faktoreak dira. Online saltzeak alde onak 
izan ditzake tokiko ekoizleentzat ere; 
batzuk hasiak dira dagoeneko abantaila 
horietaz baliatzen, eta fruta, haragia, 
barazkiak eta arraina eskaintzen dizkigute.

Nori erosten diogun jakiteak segurtasuna 
ematen du; ez ahaztu tokiko ekoizleek 
gero eta gehiago aukeratzen dutela 
Internet salmenta-kanal gisa. Online 
supermerkatu edo dendetara jotzen 
baduzu, denda fisikoa edo fabrika 
ere baldin badute arriskuak murrizten 
dira. Hala ez bada, establezimendua 
aurkitzeko kokagune geografikorik ez 
baduzu, ziurtatu araudia betetzen dutela 
eta salgai dauden elikagaiek dagozkien 
kontrol guztiak gainditu dituztela, eta 
Espainian baimenduta daudela. Gerta 
liteke atzerriko webgune batek Espainian 

Nola erosi

elikagaiak online 

bidez modu seguruan
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Zer elikagai mota 
erosten ari naiz?

Zer egiaztatu behar dut 
eskaera jasotzean?

Adi egon!

Testuinguru horretan, arreta berezia eman behar diegu honako elikagai hauei:

 Kontserbatzeko hoztu edo izoztu behar diren elikagaiak edo kontsumitzeko prest  
 daudenak.

 Proteina edo ur ugari duten elikagaiak, hala nola haragia edo arrautzak; galkorrak  
 direnez, tenperatura-kontrol zorrotzak behar dituzte.

 Gordinik jaten diren elikagaiak, hala nola arrainak eta itsaskiak, esne-postreak edo  
 ketuak.

Produktua etxean hartzen duzunean, 
bilgarriak osorik egon behar du, 

eta elikagaiak kontserbatzeko 
tenperatura egokian .

I raungitze-data edo kontsumo 
lehenetsiaren data eta produktuaren 

lotea adierazita izan behar ditu.

Tokiko 
ekoizleei 

online erostea 
posible

daWebgunearen asmoa Espainian saltzea 
bada, produktuen etiketak gutxienez 
gaztelaniaz egon behar du. Gainera, 
ordainketa egin aurretik, derrigorrezko informazio 
guztia jaso behar duzu (osagaien zerrenda, kantitate 
garbia, jatorrizko herrialdea eta abar).

Produktu mota kontuan hartu behar da: freskoa da, 
ala ontziratua? Elikagai batzuk delikatuagoak dira eta 
arrisku handikotzat jotzen dira, hau da, elikagaien 
intoxikazio-agerraldiekin lotura handiena dute. 
Horregatik, online erosketa bat egitean, garraioaren 
baldintzak ere kontuan hartu behar dira, gerta 
baitaiteke hotz-katea haustea edo behar bezala ez 
kontserbatzea.
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Kontsumo arduratsuaz 

jabetzea

kontsumoBIDE 42.zk

Erosi behar duzuna: produktu edo zerbitzu bat erosi aurretik, pentsatu benetan erosi behar 
ote duzun edo erosketa konpultsiboa ote den.

Murriztu kontsumoa: murriztu sortzen duzun hondakin kopurua, eta, aldi berean, murriztu 
bizi-ziklo txikia edo kalitate eskasa duten produktuen erabilera.

Berrerabili produktuak: erosi aurretik, kontuan izan etxean zer daukazun eta, ahal baduzu, 
eman bigarren bizitza bat. Luzatu produktuen bizi-zikloa.

Birziklatu: erosi ontzi itzulgarriak edo berrerabilgarriak.

Eman lehentasuna edukiari: produktu bat ez da ontziarengatik erosi behar; garrantzitsua da 
edukiagatik erostea eta bilgarri gutxien dituzten produktuak aukeratzea.

Erosi tokiko produktuak: erosi hurbileko eta sasoiko produktuak eta, hartara, ondasunek ez 
dute ibilbide luzea egin beharrik izango erosteko tokira iristeko.

Errespetuzko ekoizpen-prozesua: balioetsi ondasunak egiteko erabiltzen den lehengaia eta 
manufaktura-prozesua, horrek dakarren aztarna ekologikoa kontuan hartuta.

Eragin sozial positiboa: aztertu enpresak giza eskubideak errespetatzen ote dituen, hau da, 
ekoizpen-prozesuan parte hartzen duten langileek ea lan-baldintza onak dituzten.

Erantzukizun soziala: kontuan izan enpresak eginkizun proaktiboa betetzen ote duen 
garapen jasangarrian. Eman lehentasuna ingurumenaren eta aurrerapen sozialaren aldeko 
jardunbideetan inbertitzen duten enpresei.

Kontsumitzaile garen aldetik, geure kontsumoaren erantzule gara, eta egunerokotasunean 
aldaketa txikiak egin ditzakegu, epe luzera planetan alde handiak sortzen dituzten aldaketak. 
Hona hemen kontsumo kontzientea egiteko kontuan hartu beharreko hainbat puntu:

pertsonekiko elkartasuna ahaztu gabe eta 
haien eskubideak bermatuta betiere.

Horren ondorioz, kontsumitzaile arduratsuak 
badaki zeintzuk diren bere eskubideak 
eta badu horien berri, eta horretaz gain, 
planetan ahalik eta eragin negatibo txikiena 
eta gizarterako onuragarri izateko moduan 
kontsumitzeko aukera bilatzen du. 

Kontsumo arduratsuaren kontzeptuak zera 
adierazten du, kontsumitzaileak bere 

kontsumo-ohiturez jabetu behar duela eta 
aldatu behar dituela, benetako beharretara 
egokituta eta jasangarritasuna eta eragin 
sozial positiboa sustatzen duten aukeren 
alde eginda. Hau da, kontsumo arduratsua 
kontsumoak ingurumenean duen eraginaz 
jabetzen saiatzen da, justizia soziala 
eta ekoizpen-prozesuetan inplikatutako 

Kontsumobide, zuregandik gertu



Gaurko gaia
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P roduktu berri bat erosten duzunean, bi 
urteko bermealdia izaten da, legez, 

ematen dizuten egunetik zenbatzen 
hasita. 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera, 
epe hori beste urtebetez luzatuko da, eta 
hiru urte izango dira.

Ministroen Kontseiluak kontsumitzaileen 
egungo legea aldatzea onartu zuen 
apirilaren 27an, "ekonomia zirkularraren 
estrategian beste urrats bat egin eta 
produktuen iraunkortasuna handitzeko". 
Kontsumo Ministerioaren arabera, 
kontsumo-arau berrien helburua 
produktuak berrerabiltzea, konpontzea 
eta birziklatzea da, bizi-ziklo handiagoa 
izan dezaten.

Hozkailu bat, xurgagailu bat, 
ordenagailu bat, telefono 
mugikor bat, auto bat... 
erosi duzu eta, hilabete gutxi 
batzuen buruan, bat-batean 
behar ez bezala funtzionatzen 
hasi da. Une horretan zalantzak 
sortzen zaizkizu: konponketa 
nik neuk ordaindu beharko al 
dut ala oraindik bermealdian 
dago?

kontsumoBIDE 42.zk

Produktuen bermealdia 

 2 urtetik 3 urtera luzatuko da
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Gaurko gaia

Dekretuaren arabera, gainera, ordezko 
piezak egiten dituzten enpresek 
gutxienez 10 urtez izan behar dituzte 
pieza horiek (orain arte, epea 5 urtea 
zen), produktua fabrikatzeari uzten zaion 
egunetik aurrera.

Hartara, zerbitzu tekniko egokia egongo 
dela bermatzen da, baita behar diren 
ordezko piezak ere; hori horrela dela, 
Europako Parlamentuak

Konpontzeko eskubidea

kontsumoBIDE 42.zk

Gaur egun, bermealdia bi urte dira (urte 
bakarrekoa bigarren eskuko produktuen 
kasuan), baina lehenengo sei hilabeteetan, 
adostasunik ez badago, produktua 
entregatzeko unean akatsa zegoela ulertzen 
da, eta saltzaileari dagokio kontrakoa 
frogatzea. Lege berria indarrean sartzen 
denean, sei hilabeteko epe hori urtebetera 
edo bi urtera luzatuko da, produktuaren 
arabera, eta bermealdiaren guztizko epea 
bi urtetik hiru urtera igaroko da.

Era berean, araudi berriaren arabera, 
kontsumitzaileak ados ez dagoenean 
dituen eskubideak baliatzeko epea hiru 
urtetik bostera luzatuko da, hau da, 
erreklamazioak egiteko epea.

Araudi berrian, lehen aldiz, eduki eta 
zerbitzu digitalen kontratazioa ere biltzen 
da. Eduki eta zerbitzu horiek ez dira diru-
truke izaten kontsumitzaileentzat, baizik 
eta haien datu pertsonalen trukean lortzen 
dira. Kasu horietan, bermealdia bi urte 
izango dira.

Kategoria horretan sartzen diren produktuak 
dira, besteak beste, aplikazioak, liburu 
elektronikoak, joko digitalak, sare 
sozialak, musika-plataformak, programa 
informatikoak, lineako posta elektronikoa 
edo berehalako mezularitza-zerbitzuak. 
Hala ere, erregulazio horretatik kanpo 
geratzen dira kode irekiarekin funtzionatzen 
duten programa libreak, hau da, iturburu-
kodea libreki partekatzen dutenak eta 
kontsumitzaileak programan doan sartzen 
direnak.

Eduki digitala

Baldin eta produktua bigarren 

eskukoa bada eta enpresa edo 

profesional bati erosi badiozu, 

kontuan izan gutxieneko 

bermealdiak urtebete izaten 

jarraitzen duela, produktua 

entregatzen den egunetik hasita. 

Partikular bati erosten badiozu, berriz, 

ez duzu legezko bermearen edo 

berme komertzialaren babesik izango. 

Kasu horretan, ez da kontsumo-

araudia aplikatzen, Kode Zibila baizik.

Bigarren eskukoak

2020ko azaroaren 

25eko Ebazpenean 

eskatu zuen produktuak 

konpontzeko 

eskubidearen alde 

egiten da.
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Zer egin behar dut

Gogoan izan: bermea baliatzeko, produktua erosi zenuen lekura joan behar duzu 
dokumentazio guztia hartuta (erosketa-tiketa, faktura, albaranak eta abar). Erosketa 
egin zenuen lekura joaterik ez badago –denda behin betiko itxita dagoelako, adibidez–, 
enpresa fabrikatzailera jo dezakezu.

Produktuak akats bat badu eta ez badu behar beste iraun, produktua konpon diezazuten 
eskatzeko eskubidea duzu, doan, edo horren ordez ezaugarri berberak dituen beste bat 
eman diezazuten eska dezakezu –betiere zure asmoa ezinezkoa edo neurrigabekoa ez 
bada–. Doako konponketa aukeratuz gero, bermeak gastu guztiak estaliko ditu. Bestela 
esanda, saltzaileak eskulana, joan-etorriak, piezak eta garraioa ordainduko ditu. Gerta 
daiteke zure etxera joateagatik kobratzea, baina matxura bera konpontzeko behin baino 
gehiagotan joan behar badute, joan-etorri bakarra kobratu ahal izango dizute. Zerbitzu 
teknikoa zure etxera joan dadin eskatu baino lehen, informa zaitez zer baldintzatan eta 
zenbat kobratzen duten irtenaldia, gerta baitaiteke produktua bermealdian ez egotea 
eta, gainera, irtenaldia ordaindu behar izatea.

Aukera horiek ez badira egingarriak, prezioa jaistea eska dezakezu, edo baita kontratua 
bertan behera uztea ere, hau da, ondasuna itzuli eta dirua berreskuratzea.

?bermea baliatu 

behar badut

Gomendioak:

Produktu bat baino gehiago erosiz gero, eskatu fakturan artikulu bakoitzaren deskribapena 

eta prezioa banakatuta agertzea.

Bermealdian dagoen aparatu batek matxura baldin badu, jo ezazu dendara edo Laguntza 

Teknikoko Zerbitzura, eta ez saiatu zeure kabuz konpontzen; izan ere, kasu horretan 

bermealdiak indarra galdu baitezake.

Eskatu informazioa eskuratu duzun ondasunari buruz; horrela, argi izango duzu zer 

ezaugarri dituen eta nola erabiltzen den.

Gorde faktura edo erosketa-tiketa,  merkataritza-

bermearen jatorrizko dokumentua eta entrega-

albarana. Agiri horiek lagungarri izango 

zaizkizu bermerako eskubidea baliatzeko eta 

balizko erreklamazio baten aurrean.

Erosi edo konpondu ondoren, egiazta ezazu 

produktua behar bezala dabilela.



Kontsumobideko prestakuntza-zentroek prestatutako proposamen berri 
honen helburua honako hau da: enpresek kontsumitzaileen eskubideak 
zeintzuk diren jakitea eta eskubide horiek errespetatzea.

Hainbat formatu eskaintzen ditugu:

Online zuzenean.

Aurrez aurrekoa gure prestakuntza-
zentroetan*.

Zuen ikastetxera ere joan gaitezke.

* PRESTAKUNTZA-ZENTROAK 

Adriano VI, 20-1º (Vitoria-Gasteiz)

Nicolás Alkorta, 2 (Bilbao)

Zarategi Pasealekua, 82-84 (Donostia)

Kontsumobideren prestakuntza-zentroetan, 
kontsumoari buruzko berariazko prestakuntza-
programa bat eskaintzen diegu ETEei eta 
ekintzaileei, doan. Horren xedea enpresei 
tresnak eskaintzea da, enpresek kontsumitzaileen 
eskubideak zeintzuk diren jakin dezaten eta 
eskubide horiek errespeta ditzaten. 

Horretarako, KB prestakuntza-zentroek bi 
modalitate eskaintzen dituzte: prestakuntza-
modulua eta Case Study. 

Prestakuntza-moduluaren oinarria hitzaldi teoriko-
praktiko bat da, enpresek kontsumitzaileekin 
dituzten merkataritza-harremanen alderdi 
garrantzitsuak lantzeko.

Bestalde, Case Study modalitatearen helburua 
kasu praktikoak aztertzea da; enpresen eta 
kontsumitzaileen artean gerta daitezkeen 
egoeren bitartez, erantzun egokiak planteatzen 
dira araudiari jarraikiz.

Prestakuntza-poposamenaren osagarri, hainbat 
gai jorratzen dira: besteak beste, kontratuak, 
prezioak, beherapenak, itzulketak, bermeak eta 
arbitrajea.
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Prestakuntza
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Informazioa eta erreserbak:

Iraupena:   Ordu eta erdi

Ordu-tarteak:
8:15 - 9:45

kontsumobide.enpresak@kontsumobide.eus

943 02 25 90

14:30 - 16:00

Ordutegiak gutxi 

gorabeherakoak dira. 

Aukera gehiago ere 

azter ditzakegu, zuen 

beharretara egokitzen 

gara eta.

Galde iezaguzu!

Kontsumoko prestakuntza 
enpresetan

Kontsumobideren 
webgunean doan eskura 

daitekeen enpresa-pakete 
batekin osatzen da. Pakete 

hori udalei eta garapen-
agentziei eman zaie.

+
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Kontsumo-alorreko araudia

Kontsumoko Legea:

iruzurren aurrean babes handiagoa

kontsumoBIDE 42.zk

Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Eskubideak 
Defendatzeko Lege Orokorraren testu bategina 
(KEEDLOTB) eguneratuko da, kontsumitzaileen 
eskubideak merkataritza elektronikoaren 
modu berrien aurrean babesteko. Horrela, 
bada, aurreikusitako erreformarekin, Kontsumo 
Ministerioak zehapen-araubide bat izango du 
EBko hainbat herrialdetan iruzur masiboak 
egiten dituzten enpresen kasuan jarduteko. 
Orain arte, eskumen horiek autonomia-
erkidegoei zegozkien, ez beste inori.

Hemendik aurrera, Kontsumo Ministerioak 
isuna jarri ahal izango die arauak urratzen 
dituzten enpresei, gehienez milioi bat eurokoa 
edo legez kontra lortutako etekina bider 8, 
Espainian egindako arau-hausteen kasuan, eta 
fakturazioaren bolumenaren % 4, gehienez, 
gehiegikeria horiek Estatutik kanpo gertatzen 
badira.

Kontsumo Ministerioak Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Eskubideak 

Defendatzeko Lege Orokorra erreformatzeko aurreproiektua onartu du; lege 

horrek kontsumitzaileei segurtasun handiagoa emango die aro digitalean.

Hona hemen berrikuntzak:

Sarreren legez kanpoko birsalmenta kontrolatzeko mekanismoak ezarri dira, boot 
edo robot informatikoak erabiltzeak kontsumitzaileei erosketa normaltasunez egitea 
eragozten dienean.

Sare sozialetako ezkutuko publizitatea debekatu da; orain arte arautu gabe 
zegoen.

Online saltzen diren produktuei buruzko aipamenak egiazkoak direla bermatzeko, 
debekatuta dago iruzkin eta balorazio faltsuak, edo fabrikatzaileak ordaintzen 
dituenak argitaratzea.



TELEFONIA - Nola erreklamatu telefonoaren faktura

Ez, erreklamazioa enpresa batek aurkeztu nahi badu 
beste enpresa baten edo kontsumitzaile baten 
aurrean, epaitegira jo beharko du. Kontsumoaren 
arloko gatazkak konpontzeko erreklamazioak 
kontsumitzaile batek aurkez ditzake enpresa, 
saltoki edo profesional batekin gatazka bat 
duenean.

ERREKLAMAZIOAK - Nola konpondu kontsumitzaileekin sortzen diren gatazkak

Enpresa batek jar al diezaioke erreklamazioa 

kontsumitzaile bati?

ONLINE EROSKETAK - Zer egin produktu bat puskatuta jasotzen baduzu

Produktu bat erosi dut online denda batean, eta paketea jaso dudanean produktua puskatuta 

zegoen. Dendak dirua itzultzeko aukera eskaini dit, edo beste eskaera bat egiten badut, produktu 

berri bat bidaliko didate eskaerarekin batera. Nik ez dut denda horretan beste eskaerarik egiteko 

asmorik, ezta bidalketa-gastuez arduratzeko ere.  Zer egin dezaket?

Enpresak proposatzen dizun 
aukerarekin ados ez bazaude, 
erosketaren zenbatekoa itzul 
diezazuten eskubidea duzu. 
Halaber, enpresak hasierako 
bidalketa-gastuak itzuli behar 
dizkizu.

Atzera egiteko eskubidea ere 
balia dezakezu, eta, horri esker, 
produktuak 14 egun naturaleko 

epean itzuli ahal izango dituzu 
penalizaziorik gabe.

Ematen dizuten erantzuna egokia 
ez bada, aurkeztu erreklamazio 
bat. Gogoratu horretarako 
dokumentazio guztia aurkeztu 
behar duzula: fakturak, erosketa-
tiketa, egoera txarrean dagoen 
produktuaren argazkia eta abar.

Gure webgunean www.kontsumobide.eus edo 900 84 01 20 telefonoan.

Kontsulta iezaguzu
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Kontsultak

Lehenik eta behin, faktura egiaztatu behar 
duzu, kobratzen ari zaizkizun zerbitzuak zein 
diren jakiteko, eta egiaztatu zure kontratua, 
kontratatutakoa eta kobratutakoa bat ote 
datozen ikusteko. Aztertu kontratatu ez duzun 
zerbitzuren batengatik ordaintzen ari ote zaren, 
hala nola deiak identifikatzeko zerbitzua, eta 
egiaztatu zure kontratua, zerbitzua sartzen ote 
den jakiteko.

Kontuan izan, halaber, badirela fakturaren 
zenbatekoa nabarmen handitu dezaketen 
zenbait zerbitzu, hala nola tarifikazio gehigarria 

(SMS Premium-ak, edo jasotzen duzun mezu 
bakoitzeko kobratzen dizun zerbitzua) edo 
hirugarrenei egindako ordainketak; azken 
horiek konpainiak eskaintzen dituen ordainpeko 
zerbitzuei dagozkie, hala nola filmak, jokoak edo 
aplikazio mugikorrak, eta fakturaren bitartez 
ordaintzen dira.

Egiaztapena egin ondoren, erreklamazio bat 
aurkeztu behar duzu telefono-konpainian; ez 
badizute erantzuten edo erantzunarekin ez 
bazaude ados, erreklamazioa egin dezakezu 
Kontsumobidera joanda.

Azken bi hilabeteetan, nire telefonia-konpainiako fakturen 

zenbatekoa kontratatu nuena baino handiagoa da. 

Konpainiara deitu dut eta fakturazioa zuzena dela esan 

didate. Nola egingo dut erreklamazioa?

kontsumoBIDE 42.zk
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Urtero

hondakin plastiko sortzen dira
300milioi

tona

Erabili oihal, sare edo zumezko poltsa 

berrerabilgarriak. Plastikozko poltsak degradatzeko 
10 urtetik 400 urtera bitarte behar dira, materialaren 
arabera. 

Ez erosi botilako urik; horren ordez, erabili botila 
berrerabilgarriak, hala nola altzairu herdoilgaitzezkoak 
edo kristalezkoak.

Erosi solteko produktuak. Erabili zure ontziak 

produktuak erostean, paketatzean erabiltzen den 

plastiko guzti hori murrizteko.

Aukeratu material birziklatuz egindako produktuak: 

zurezko orraziak, banbuzko hortzetako eskuilak edo 

zelulosazko belakiak.

Aldatu elikagaiak kontserbatzeko modua. Utzi 

alde batera plastikozko tupperak eta film gardena 
eta, horien ordez, erabili kristalezko edo altzairuzko 
ontziak. 

Saihestu mikroplastikoak dituzten produktu 
kosmetikoak, hala nola hortzetako pastak edo 

esfoliatzaileak. Egiaztatu osagaien zerrendan ez 

dagoela honelakorik: "polipropilenoa", "polibiniloa" 

edo "polietilenoa".

Birziklatu plastikozko ontziak edukiontzi horian.

Uztailaren 3an, erabilera bakarreko plastikoak saltzea debekatzen duen 

2019/904 Europako Zuzentaraua jarri zen indarrean. Merkatutik desagertuko* dira erabili 
eta botatzeko diren plastikozko produktuak, hala nola lastoak, mahai-tresnak, platerak, 
kafe-nahasgailuak, makilatxoak...

Eman lehentasuna plastikorik gabeko formatuetan 
ontziratutako produktuei, hala nola kartoizko edo 

beirazko ontzietan ontziratutakoei.

HONDAKIN

PLASTIKOAK MURRIZTEKO

GAKO8

* Dagoeneko erositako erabilera bakarreko plastikoak izakinak agortu arte saldu ahal izango dira.



BILBAO
Recalde Zumarkalea, 39 A

Tfno. 94 403 24 36
kb-bizkaia@kontsumobide.eus

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
Easo Kalea, 10

Tfno. 943 02 25 47
kb-gipuzkoa@kontsumobide.eus

VITORIA-GASTEIZ
Done Jakue Hiribidea, 11

Tfno. 945 06 21 61
kb-araba@kontsumobide.eus


