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Sektore elektrikoaren azken erreformaren ondoren (24/2013 Legea), 
elektrizitatearen prezioa kalkulatzeko modua aldatu da, eta kontsumitzaileak 
hainbat kontratazio mota ditu aukeratzeko: 

ELEKTRIZITATEA. Sektore elektrikoaren 2014ko erreforma

n   Kontuan hartu enpresek baimendutako 
langileek beti behar bezala akreditatuta 
egon behar dutela.

n   Etxera egindako bisitaldi batean edo 
telefonoz merkataritza-eskaintza bat 
egiten digutenean, eskaintzaren edo 
kontratuaren idatzizko kopia bat eskatu. 
Horrela kontratuaren baldintzak eta izan 
ditzakeen zerbitzu gehigarriak lasai 
aztertzeko aukera izango duzu.

n   Gogoan izan kontratua sinatu ondoren 
espero genuenarekin bat ez datorrela 
egiaztatzen badugu, 14 egun naturaleko 
epean atzera egiteko eskubidea 
ezerezte-gasturik gabe eta gure erabakia 
justifikatu behar izan gabe erabil 
dezakegula.

n   Erreferentzia merkaturatze-enpresan, 
baldintzak betetzen direla ikusten 
bada, informazioa lortu gizarte-bonua 
baliatzeko aukerarik ba ote dagoen 
jakiteko.

n   Familia ugariak.

n   Kide guztiak langabezian dituzten familia-
unitateak.

Pertsona horiek ordainduko duten prezioa 
KTBPari %25eko deskontua aplikatzearen 
emaitza izango da.

KontsumoBIDEren gomendioak:

Elektrizitatea 
Sektore 

elektrikoaren 
2014ko erreforma

1.  KONTSUMITZAILE TXIKIAREN 
BORONDATEZKO PREZIOA (KTBP).  
Tarifa arautua

Azken Baliabideko Tarifari (ABT) lotutako pertsonak 
KTBPari atxikita geratuko dira automatikoki. 
Nolanahi ere, beste modalitate bat aukeratu ahal 
izango dute, eta KTBPra itzuli ahal izango dira 
nahi dutenean. KTBPak aurrezpena ekar dezake, 
merkatuko prezio erreala aplikatzeaz gain ez 
baitu prezioa ziurtatzeagatiko kostua eransten.

2.  KONTSUMITUTAKO kWh-aren URTEKO 
PREZIO FINKOA

Nolanahi ere, kWh-aren prezio finko bat kontratatu 
ahal izango da 12 hilabetetan eta edozein 
merkaturatze-enpresarekin, baina kontuan hartu 
behar da aukera honek KTBP baino garestixeagoa 
izan daitekeela.

3. KONTRATUA MERKATU LIBREAN
Edozein merkaturatze-enpresarekin kontratatu 
ahal izango da energia elektrikoaren hornidura, 
prezioaren eta enpresak eskaintzen dituen 
baldintzen arabera. Kontuan hartu behar da 
zerbitzu gehigarriak erants daitezkeela azken 
prezioa igo dezaketela.  

4. AZKEN BALIABIDEKO TARIFA (ABT)  
Aurretik gizarte-bonoa zuten kontsumitzaile 
zaurgarriei aplikatzen zaie funtsean. Honako 
hauek dira:

n   Ohiko etxebizitzan 3 kW-tik beherako potentzia 
kontratatua duten pertsona fisikoak.

n   60 urtetik gorako gutxieneko baliabideko 
pentsiodunak.
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Ekainaren 13an indarrean sartu zen martxoaren 27ko 3/2014 Legeak, hobekuntza 
nabarmena dakar kontsumitzaile eta erabiltzaileen babeserako.

Hona hemen berrikuntza esanguratsu batzuk:

KONTSUMOKO ARAUDI BERRIA. Babes handiagoa kontsumitzailearentzat

Kontsumoko araudi 
berria

Babes handiagoa  
kontsumitzailearentzat

n   INFORMAZIO GEHIAGO
Enpresak kontsumitzaileari kontratua sinatu aurretik garbi eta 
ulertzeko moduan eman beharreko informazioa zabalagoa 
izango da: produktuaren lege-bermea, ordaintzeko modua, 
entrega eta gauzatzea, erreklamazioei erantzuteko prozedura 
eta abar. 

n   IDATZIZKO ETA SINATUTAKO KONTRATUA
Enpresa batek telefonoz merkataritza-eskaintza bat egiten 
badu, kontsumitzaileari eskaintza hori idatziz edo edozein 
euskarri iraunkorretan (hala nola posta elektroniko bidez) 
berretsi beharko dio. 

Kontratua baliozkoa izateko, kontsumitzaileak eskaintza 
onartu behar du sinadura bidez edota onarpena idatziz 
bidalita (paperean, posta elektronikoz, faxez, sms bidez eta abar).

n   ORDAINKETA GEHIGARRIAK EGITEKO BAIMENA
Kontsumitzaileak ez du ordainketa gehigarririk egin beharko, horretarako espresuki 
baimenik eman ez badu.

Ildo horretan, enpresak kontzeptu horrengatik lehenetsitako aukerak erabiliz zenbateko batzuk 
kobratzen baditu, hau da, kontsumitzaileak kontratua sinatzean ordainketa gehigarri horiei 
esanbidez uko egin behar badie, kontsumitzaileak eskubidea izango du bidegabe kobratutako 
zenbatekoa itzul dakion.

n   ATZERA EGITEKO EPEA LUZATZEA
Urruneko erosketen edo establezimendutik kanpo egiten diren erosketen kasuan, atzera egiteko 
epea 14 egun naturalera luzatuko da (produktua jasotzen denetik edo, xedea zerbitzu bat 
ematea izanez gero, kontratua egiten denetik aurrera zenbatzen hasita).

Dena dela, enpresak kontsumitzaileari atzera egiteko eskubidearen berri emateko betebeharra 
betetzen ez badu, kontsumitzaileak 12 hilabete gehiago izango ditu eskubide hori gauzatzeko.
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AZTERLANA: Adinekoak kontsumoaren eremuan

Adinekoak bereziki kalteberak dira kontsumoaren 
eremuan egiten diren engainu eta iruzurren aurrean. 
Horregatik, KontsumoBIDEk arreta berezia eskaini 
dio beti pertsona horien eskubideen babesari.  

Adinekoen zentroetako prestakuntza-programaren 
esparruan, beste azterlan bat egin du 
KontsumoBIDEk: “Adinekoak kontsumoaren 
eremuan”.

Azterlanaren helburua honako hau izan da: 
adinekoek produktuen kontsumitzaile eta zerbitzuen 
erabiltzaile gisa dituzten trebetasun edo zailtasunei 
buruzko datuak biltzea, eta pertsona horiek 
kontsumo-arloan dituzten eskubideen inguruan 

agertu duten jakintza, erabilera eta balioespena 
identifikatzea. Batez ere, Euskadin erreklamazio 
gehien izan dituzten sektoreetan oinarritu da 
azterlana, hala nola hornikuntzen, telefoniaren eta 
garraio eta bidaien arloko zerbitzuetan.

Inkesta egin duten 250 pertsonetatik, gehienek 
adierazi dute zailtasunak dituztela kontratu 
edo faktura bat ulertzeko, erabiltzen den letra 
oso txikia delako (%85,60k adierazi du hori), 
edota erabilitako hizkuntza oso teknikoa delako 
(%71,20k).

Kontratua edo faktura ulertzen ez dutenen 
artean, %77,20k senideren batengana 

Azterlana
Adinekoak kontsumoaren 

eremuan  
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AZTERLANA: Adinekoak kontsumoaren eremuan

KONTSUMO-GATAZKA BATEAN EGIN BEHARREKO URRATSAK:

1.  Planteatu kexa establezimenduan, 
eta saiatu ADISKIDETASUNEZKO 
AKORDIO batera iristen. 

Behar bezalako erantzunik jasotzen ez 
baduzu:

2.  EGIN IDATZIZKO ERREKLAMAZIO 
BAT. Bete erreklamazio-orri bat, eta 
aurkeztu kontsumo-erakunde batean 
(Kontsumobiden, KIUB batean edo 
kontsumitzaile eta erabiltzaileen elkarte 
batean), gatazkan BITARTEKOTZA-
LANAK egin ahal izan ditzaten. 

Bitartekotza bidez akordiorik 
lortzen ez bada:

3.   ARBITRAjERA edo 
AUZIBIDERA jo dezakezu.

Kontsumo arloko  
edozein erakundek 

informatu eta aholkatuko 
zaitu horri dagokionez.

jotzen du. %14,80k baino ez dio informazioa 
eskatzen kontsumo-erakunderen bati (hala nola 
Kontsumobideri, KIUB bati edo kontsumitzaileen 
elkarteren bati).

Gehienen (%86,80ren) ustez, ez dira nahikoak 
adinekoei kontratuak, fakturak eta abar 
interpretatzen laguntzeko dauden baliabideak 
eta informazioa.

Pertsona asko dira (%72,40) hornikuntza-
sistemaren, telefonia-enpresaren edo garraio-
enpresaren batekin zailtasunen bat izan dutela 
adierazi dutenak (adierazitako bi lehenekin batez 
ere). Arazo horien aurrean, ia erdiek (%41,43k) ez 
zekien zer egin eta non informatu.

Adierazitako %72,40 horrek izan duen arazorik 
ohikoena kontratuaren baldintzei buruzko 
informazio egokia jaso ez izana izan da. 

Inkesta egin duten pertsona guztien artean, %78k 
zailtasunak izan ditu erreklamatzeko garaian, eta, 
pertsona horietatik, herenek gutxi gorabehera ez 

dakite non aurkeztu behar den erreklamazio-orria 
(%29k), laurdenek gutxi gorabehera zailtasunak 
dituzte erreklamazio-orria betetzeko (%23k), eta ia 
erdiek bi zailtasun mota horiek izan dituzte (%48k).

KontsumoBIDEren gomendioa:

n   Produktu bat erosi edo zerbitzu bat 
kontratatu aurretik, eskatu ahal 
duzun idatzizko informazio guztia 
(produktuaren ezaugarriei, kontratuaren 
baldintzei eta abarri buruzkoa), eta gorde 
informazio hori gatazka bat sortzen den 
kasurako.

n   Ez geratu zalantzarekin. Aholkua 
eskatzeko eta dituzun zalantza guztiak 
argitzeko, zoaz kontsumo-erakundeetara 
(kontsumoBIDE, KIUB batera edo 
kontsumitzaile elkarteetara).

n   Ez sinatu ezer kontratuaren klausula 
guztiak ongi ulertu arte.

Gogoan izan KontsumoBIDEK edozein kontsumo-gatazka ekiditeko baliagarria izan  
daitekeen prestakuntza eta informazioa eskaintzen dizula.

Informazio gehiago:

www.kontsumobide.eus
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Kontsumorako prestakuntza programa adinekoen zentroetan

PARTE HARTU DUTEN ZENTROAK 

2014ko edizioan EAEko ADINEKOEN 31 ZENTROK hartu dute parte programan.  

 1 VIRGEN DE ORO MURGIA-ZUIA

 2 ZUHAIZTI ORDIZIA

 3 BEGO OÑA BILBAO

 4 DANOK AURRERA GALDAKAO

 5 BIYAK BAT LASARTE-ORIA

 6 ASOC. DE JUB., VIUDAS Y PENS. 

  DE SANFUENTES ABANTO ETA ZIERBENA

 7 NUESTRA SEÑORA DE UNZA OKONDO

 8 TOKI ARGI ARRASATE

 9 ETXE ANAITASUNA GALDAKAO

 10 BBK BASURTO BILBAO

 11 CSCM ARANBIZKARRA VITORIA-GASTEIZ

 12 ANTIGUAKO AMA ONDARROA

 13 BBK SANTURTZI SANTURTZI

 14 ATERPEA DONOSTIA-SAN SEBASTIAN

 15 BBK ASTRABUDUA ERANDIO

 16 HOGAR DEL JUBILADO Y PENSIONISTA ARTZINIEGA

 17 SAN VICTOR ALEGRIA-DULANTZI

 18 ELKARTEA GALDAKAO

 19 ASOC. DE JUB., VIUDAS Y PENS. 

  DE GALLARTA ABANTO ETA ZIERBENA

 20 LANDATXOPE ANTZUOLA

 21 ASOC. DE JUB., VIUDAS Y PENS. 

  DE LAS CARRERAS ABANTO ETA ZIERBENA

 22 ATSEDEN TOKI ATAUN

 23 GALDOTZA ARANA GÜEÑES

 24 GURE ASTIALDI BILBAO

 25 GURE ETXEA GALDAKAO

 26 SANTIAGO APOSTOL AYALA

 27 RESIDENCIA AURORA VITORIA-GASTEIZ

 28 AMIGOS DE LOS MAYORES BILBAO

 29 CENTRO DE LA 3ª EDAD ORTUELLA

 30 RESIDENCIA ARQUILLOS VITORIA-GASTEIZ

 31 OROBIONE LAZKAO

HITZALDIAK ETA PRESTAKUNTZA IKASGELAK 
Guztira 62 HITZALDI egin dira, dagozkien PRESTAKUNTZA 
IKASGELEKIN, honako eduki hauei lotuta:

Eskaini diren jardueretan guztira 3.142 pertsonek parte hartu dute (2.348 emakume eta 794 gizon).

ESKERRAK
•  Gure jardueretan parte hartu duten 

Nagusien Zentroei.
•  Bere ezagutzaren berri eman diguten 

laguntzaileei.
•  Bisitak egiten uzten diguten ekoizpen 

eta zerbitzu zentroei.

BISITAK  
24 Kontsumo formakuntza, 
zerbitzu eta ekoizpen zentroak 
bisitatu dira.

CAFES LA BRASILEÑA 3

VICRILA  1

NESTLE 1

EL CORREO 3

TORREMADARIAGA 4

MUSEO CEMENTOS REZOLA 3

EITB (Bilbao) 1

CENTRO DE FORMACON EN CONSUMO  2

HAZI 4

FUNDACION CRISTINA ENEA 2

8

6

11

2

6

10

22 2

0 1

3

1 1

5

11 0

Elikadura eta nutrizioa
Kontsumitzaileen eskubideak eta  
betebeharrak 
Elektrizitatea eta gasa
Bidaiariaren eskubideak 
Aseguruak 
Publizitatea eta salmentak 
Kontsumo iraunkorra 
Merkataritza-establezimendutik kanpoko  
salmentak eta mirari-produktuak

Banku-zerbitzuak
Medikazioa eta automedikazioa 
Uraren kontsumoa eta aurreztea
Adinduen segurtasuna 
Produktuen bermea eta  
Laguntza Teknikoko Zerbitzuak
Elikagaien segurtasuna 
Telefono eta Internet zerbitzuak
Erosketa arduratsuak
Produktuen etiketak
Elikagaiak, bertakoak eta sasoikoak

2014ko datuak 
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Prestakuntza irudietan

Residencia Arquillos (Vitoria-Gasteiz) 

Bisita: Kontsumorako Prestakuntza Zentroa
Galdotza Arana (Güeñes) 
Bisita: Torremadariaga

Zuhaizti (Ordizia) 

Tailerra: “Merkataritza-establezimendutik 

kanpoko salmentak eta mirari-produktuak”

Bego Oña (Bilbao) 
Hitzaldia: “Elikagaien segurtasuna”

Atseden Toki (Ataun) 

Bisita: Cristina Enea Fundazioa

Amigos de los mayores (Bilbao) 
Bisita: VICRILA

Prestakuntza   
irudietan
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 Erreklamazio ORRIA 

Zeinek eduki behar dituzte 

Erreklamazio-orriak?

Edozein jarduera komertzial, profesional edo 

zerbitzu garatzen dutenek (dendak, tabernak, 

bankuak, hotelak, bidaia konbinatuak, bingoak, 

ikuskizunak, gremioak, akademiak...).

Irakaskuntza arautuko ikastetxe baimenduak 

salbuetsita daude, bai eta profesional liberalak 

ere, hau da, lanbidea gauzatzeko aldez aurretik 

elkargo profesional bateko kide izan behar dutenak; 

izan ere, eremu hauetan erreklamazioak aurkezteko 

eta tramitatzeko berezko araubidea dute.

Nolakoa da?

Erreklamazio-orria formulario bat da. Euskaraz 

eta gaztelaniaz dago, eta 3 ale kalkodun ditu:

•  jatorrizko ale zuria: Administrazioarentzat.

•  Kopia arrosa: erreklamazioa jaso duen 

enpresarentzat.

•  Kopia berdea: erreklamaziogilearentzat.

Nola bete behar dut?

Erreklamazioa jasoko duen establezimenduak 

eman behar dizu Erreklamazio-orria, 

behin bere identifikazio-datuak jarri eta 

gero. Ondoren, establezimenduan bertan, 

erreklamaziogilearen atalak bete beharko dituzu: 

zure identifi kazio-datuak, gertatutakoaren 

deskribapen laburra eta zure asmoaren 

azalpen garbia. Enpresari zuzendutako atal 

espezifi ko bat ere badauka Erreklamazio-

orriak, enpresak berak nahi duena azaltzeko 

aukera izan dezan.

www.kontsumobide.eus

Behin orria bete ondoren, sinatu egin behar  duzu.

Erreklamazioa jaso duen enpresak kopia arrosa gordeko du. Zuk, jatorrizko ale zuria (Administrazioan entregatzeko) eta kopia berdea (egiaztagiri bezala gordetzeko) hartuko dituzu.

Non aurkeztu behar dut ale zuria?
KontsumoBIDEren bulegoetan:
Kontsumobide - Álava
Santiago, 11
01002 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945-06 21 61
kb-araba@kontsumobide.es

Kontsumobide - Bizkaia
Alameda Rekalde, 39 A
48008 BILBAO
Tel.: 94-403 15 00
kb-bizkaia@kontsumobide.es

Kontsumobide - Gipuzkoa
Easo, 10
20006 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943-02 25 47
kb-gipuzkoa@kontsumobide.es

Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoan (KIUB) ere aurkeztu dezakezu.

Zer agiri gehiago komeni da 
eranstea?

Froga gisa baliatu ditzakezun agiri guztien fotokopia: faktura edo ordainagiria, kontratua, aurrekontua, informazio-liburuxkak, bermea, argazkiak...

Gorde beti jatorrizko dokumentuak.


