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Kontsumoko Arbitrajea,  
gatazkak konpontzeko bide erraza

Izan al duzu arazorik inoiz telefono-faktura batekin? Nahi ez zenuen zerbitzurik 
kontratatu izan al duzu saltzaile batek bisitaldian egindako presioak eraginda? Enpresa 
batekin kontsumo-arazoren bat izanez gero, Arbitraje Sistemara jotzeko aukera duzu, 
eta arazoa doan, azkar eta modu eraginkorrean konpontzen lagunduko dizute.

Jakin ezazu Kontsumoko Arbitrajea 
borondatezko prozedura dela. Beraz, 

bai enpresak, bai kontsumitzaileok 
aldez aurretik adostu behar duzue 
gatazka bide horretatik konpontzeko 
asmoa duzuela.

Doakoa da bai enpresarentzat, bai 
kontsumitzailearentzat.

Azkar (gehienez 6 hilabete) ebazten da, izapide 
konplexurik gabe.

Loteslea eta betearazlea da, ebazpena (laudoa) 
nahitaez bete beharrekoa baita.

Arbitrajearen abantaila nagusiak

Kontsumoko Arbitrajea
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Arbitrajearen abantaila nagusiak

Atxikitako enpresak: konfiantza-bermea

Enpresa batekin arazoren bat duzularik, aukera egokiena 
adiskidetasunezko akordio batera iristea da. Baina konponbiderik 
ezean, Kontsumoko Arbitrajea duzu aukera onena. 

Arbitrajea eskatzeko, eskaera-orria bete eta Euskadiko Kontsumitzaileen 
Arretarako Bulego batean (Kontsumobiden, KIUBetan eta kontsumitzaileen 
elkarteetan) edo zuzenean Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Batzordean 
aurkeztuko du. Inprimakia bulego horietako edozeinetan emango dizute, edo 
Kontsumobideren web-orritik zuzenean deskarga dezakezu.
  
Eskaera jaso ondoren, Arbitraje Batzordeak aztertu egingo du, eta onartzen 
duen ala ez erabakiko du. Erreklamazioa jaso duen enpresa sistema horri 
atxikita ez badago, gonbit egingo zaio kasu jakin horretarako arbitrajea onar 
dezan, eta, onartzen ez badu, eskaera artxibatu egingo da. Egoera horren 
aurrean, demanda bat jarri ahal izango duzu justizia-auzitegietan.

Enpresa atxikita badago edo arbitraje-eskaera onartu badu, ahalegina egingo 
da aldeen arteko bitartekotzaren bidez akordio bat lortzen. Akordiorik 
lortzen ez bada, entzunaldi edo bilera bat egingo da erreklamazioa jaso duen 
enpresaren, kontsumitzailearen eta Arbitraje Elkargoaren artean; elkargoan 
arbitro bat edo hiru egongo dira, erreklamatzen den zenbatekoaren arabera.

Jakin ezazu adituen txostena eska dezakezuela bi aldeek, esate baterako, 
produktu batek izan duen akatsa behar ez bezala erabiltzearen ondorio ote 
den edo fabrikazio-akatsa ote den egiaztatzeko. Kasu horretan, kontuan izan 
eskatzen duenak ordaindu beharko dituela gastuak.

Nola eskatu arbitrajea

EUSKADIKO KONTSUMOKO 
ARBITRAJE BATZORDEA

 

Avda de Santiago, 11
01002 Vitoria-Gasteiz 

945 06 21 70  

945 06 21 71
www.kontsumobide.eus 

Euskadin, 14.000 profesional eta enpresa baino gehiago 
daude sistema horri atxikita. Horrek zera esan nahi du, 
kontsumo-gatazkaren bat izanez gero, prozedura hori 
onartuko dutela gatazka konpontzeko, euren borondatez.

Enpresa bat sistemari atxikita ote dagoen jakiteko, 
dendan Arbitrajeko pegatina edo eranskailua ba ote 
duen begira dezakezu. Eranskailu laranja da, eta sarrerako 
atean edo ongi ikusteko moduko tokian jartzen da, hala 
nola, erakusleihoan. 

Atxikitako enpresak errazago bilatzearren, 
Kontsumobideren web-orrian zerrenda osoa 
aurkituko duzu.

ARBITRAJEARI 
ATXIKIA

KONTSUMOKO 
ARBITRAJEA
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Etxetresna elektriko bat hondatu dela 
konturatzen garenean, zirt edo zart egin 

behar izaten dugu: konpondu ala ordezkatu.  
Konpontzea erabakitzen badugu, ohiko moduan 
Laguntza Teknikoko Zerbitzuetara (LTZ) jotzen 
dugu. Zerbitzu horiek betebehar jakin batzuen 
arabera jokatu behar dute, eta betebehar 
horiek eskubide dira kontsumitzaileentzat. 
Kontsumobidek gaiari buruzko azterketa egin 
du adinekoekin, zenbateraino ezagutzen duten 
jakiteko.

Guztira 263 pertsonak erantzun diote inkestari 
adinekoentzako kontsumoko prestakuntza-programan 
parte hartu dutenen artetik. Galdeketaren 

bitartez zera jakin nahi izan dugu, adinekoek zer 
dakiten produktuen bermeekin eta laguntza 
teknikoko zerbitzuekin lotutako eskubideei 
buruz (aurrekontua nahitaezkoa den ala ez, 
konponketaren gutxieneko bermea eta abar). 
Era berean, haien esperientziak bildu ditugu 
azterlanean: zerbitzu mota horrekin gatazkak 
izan ote dituzten eta nola konpondu dituzten 
galdetu diegu. 

Inkestan lortutako datuen arabera, adinekoek 
zalantza asko dituzte produktuen bermeekin  
eta konponketekin lotutako eskubideei buruz. 
Hona hemen azterketatik ateratako zenbait 
ondorio:

Azterlana 2016

Adinekoak eta Laguntza 
Teknikoko Zerbitzuak (LTZ)

Bermeak, matxurak eta konponketak
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Inkestari erantzun diotenen artetik, soilik 
%23k dakite produktu berrien legezko 
bermearen gutxieneko iraupena 2 urte 
dela (%54k uste dute hori produktuaren 
araberakoa dela).

Bermealdian  produktu baten 
konponketen balizko kostuei dagokienez, 
inkestari erantzun diotenen %57k uste  
dute joan-etorria kobra diezaioketela 
baldin eta etxera joaten badira 
konpontzera. 

Konponketaren bermearen gutxieneko 
iraupenari buruz ere ezjakintasun handia 
dago, soilik %24k eman baitzuten 
erantzun zuzena (3 hilabete).

%37k baino ez dakite aurrekontua 
egiteagatik agian kobratu egingo 
dizutela baldin eta azkenean ez baduzu 
onartzen.

%44k diote, zuzen esan ere, Laguntza 
Teknikoko Zerbitzuek bigarren eskuko 
piezak erabili ditzaketela, baldin eta 
pieza horiek egoera onean badaude eta 
betiere horretarako baimena eman bada. 

Inkestan parte hartu dutenen gehiengoak 
(%94k) argi eta garbi onartu du inoiz 
arazorik izan duela horrelako zerbitzu 
batekin. Eta antzeko ehuneko batek 
(%91) adierazi du arazoa ongi konpondu 
zuela.

Gorde faktura edo erosketa-tiketa, 
hala badagokio, atzera egiteko 
eskubidea baliatu edo erreklamazio 
bat egin ahal izateko.

Fakturan honako datu hauek agertu 
behar dute: enpresa saltzailearen 
datuak (izena, helbidea, IFK edo IFZ), 
produktua, prezioa, noiz erosi den eta 
nola ordaindu den.

Produktu bat baino gehiago erosi 
badituzu, eskatu fakturan produktu 
bakoitzaren deskribapena eta prezioa 
xehatuta ager daitezela.

Lor ezazu merkataritza-bermeei 
buruzko informazioa, legezko 
bermearen osagarri baitira, baita 
kasu bereziei buruzko informazioa 
ere, erositako produktua itzuliz gero 
atzera dirua berreskuratzeko aukera 
baitago kasu horietan.

www.kontsumobide.eus

Konponketa guztiek gutxienez 3 hilabeteko bermea dute produktua entregatzen den 
egunetik kontatzen hasita.

Ezustekorik izan ez dezazun, balia ezazu idatzitako aurrekontua jasotzeko eskubidea. 
Egiten dizuten aurrekontu hori ez baduzu onartzen, baliteke aurrekontua egiteagatik 
zenbateko bat kobratzea.

Matxura bera konpontzeko behin baino gehiagotan joan behar izan badute zure etxera, 
joan-etorri bakarra kobra diezazukete.

Kontsumobidetik honako gomendio hauek eman nahi dizkizugu

Zure eskubideak
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Hitzaldiak eta tailer praktikoak
Guztira 63 HITZALDI eta 83 TAILER PRAKTIKO egin dira, dagozkien 
PRESTAKUNTZA IKASGELEKIN, honako eduki hauei lotuta:

ESKERRAK 

•  Gure jardueretan parte hartu 
duten Nagusien Zentroei. 

•  Bere ezagutzaren berri eman 
diguten laguntzaileei.

•  Bisitak egiten uzten diguten 
ekoizpen eta zerbitzu zentroei.

Bisitak
29 Kontsumo formakuntza, zerbitzu 
eta ekoizpen zentroak bisitatu dira.

     

 

BIZKAIA

ARABA

GIPUZKOA

Aramaio

San Millan

Zigoitia

Otxandio

Alegría-Dulantzi

Barrundia

Legutiano

Asparrena

VITORIA-GASTEIZ

Abanto

Durango Berriz

Zaldibar

Mañaria Izurtza

Elorrio

Eskoriatza

OrdiziaBergara

Irun

Artzentales

Balmaseda
Galdames

Hondarribia

Aretxabaleta

Urretxu

DONOSTIA / 
S.SEBASTIÁN

Errenteria
Zarautz
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Eskaini diren jardueretan 
guztira 3.601 pertsonek parte 
hartu dute (2.756 emakume 
eta 845 gizon).

Bisitatu ditugun herriak

Parte-hartze datuak

Fruiz

Mundaka

Leioa Maruri

Ataun

Zestoa

Eibar

Elgoibar

Pasaia
Markina

Galdakao

Berriatua

Otxandio

Gatika

Laudio

TORRE MADARIAGA 5
CAFÉS LA BRASILEÑA 5
HAZI 4
MERCABILBAO 3
NESTLÉ 3
VICRILA 3
MUSEO CEMENTOS REZOLA 2
CAFÉS DROMEDARIO 1
PLANTA COMPOSTAJE DE ARTIGAS 1
VERTEDERO DE ARTIGAS 1
EL CORREO 1

Medikamentuak eta automedikazioa
Elikadura eta Nutrizioa
Adinduen Segurtasuna
Kontsumitzailearen eskubideak eta  
betebeharrak
Elektrizitatea eta gasa
Kontsumo iraunkorra
Merkataritza-establezimendutik kanpoko  
salmentak eta mirari-produktuak
Banku-zerbitzuak

Elikagaiak, bertakoak eta sasoikoak
Bidaiaren eskubideak
Elikagaien segurtasuna
Produktuen bermea eta Laguntza Teknikoko Zerbitzuak
Erosketa arduratsuak
Produktuen etiketak
Telefono eta Internet Zerbitzuak
Aseguruak
Uraren kontsumoa eta aurrestea
Publizitatea eta salmentak
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San Trokaz Elkartea (Abadiño) Cafés La Brasileñan Centro Palentino (Durango) Ekoetxea Urdaibain

Hogar de pensionistas Beti Jai (Markina)  
 “Medikamentuak eta automedikazioa” Tailerrean

Centro Navarro (Barakaldo) “Bidaiarien eskubideak” 
Hitzaldian

Aretxabaletako Udala  Merkabilbaon Zaharren Biltokia (Pasai San Pedro) Museo Cementos 
Rezolan

CEPA Eibar eta CEPA (Elgoibar) Ekoetxea Urdaibaien Balmasedako Udala BakiokoTxakolingunean

Formakuntza irudietan
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www.kontsumobide.eus  
Kontsumobidek aldizkari hau urtero argitaratzen du.  

 Parte hartzera eta zuen esperientziak partekatzera animatzen zaituztegu honako helbidean: 
kontsumobide.formacion@kontsumobide.eus

Añana, Kuadrilla   945 35 50 89 
Kampezu, Kuadrilla   945 40 54 24 
Laudio   94 403 48 48 
Arabako Errioxa, Kuadrilla  945 62 11 69 
Vitoria-Gasteiz   945 16 16 16 

ARABA 
5.&$Andoain    943  30 43 43 

Beasain   943  88 69 08 
Donostia / San Sebastián  943  48 34 10 
Eibar   943  20 38 43 
Elgoibar     943  74 30 88 
Hernani    943  55 26 10 
Iraurgi-Lantzen   943  85 73 05 
Irun    943  50 55 36 
Lasarte    943  36 16 05 
Oarsoaldea   943  51 01 11 
Tolosaldea Garatzen   616  64 78 35 
Urola-Garaia  943  72 42 79

GIPUZKOA 
Abanto-Zierbena  946 36 20 00  
Arrigorriaga   94 671 25 88 
Balmaseda   94 680 29 90 
Barakaldo    94 418 01 78 
Bermeo   94 617 91 60 
Bilbao    94 420 49 69 
Durango, Manc.  94 620 27 07 
Enca rtaciones, Manc.   94 667 18 52 
Erandio   94 489 01 12 
Ermua   94 317 45 85 
Etxebarri   94 440 67 24 
Getxo   94 466 01 11 
Leioa    94 607 25 72 
Lekeitio   94 603 41 12 
Muskiz-Forlan  94 670 60 16 
Ondarroa   94 683 04 98 
Ortuella   94 664 23 31 
Portugalete   94 472 92 54 
Santurtzi    94 461 45 51 
Sestao   94 472 90 87 
Uribe-Kosta, Manc.  94 676 26 74 
Zierbena   94 636 60 07

BIZKAIA

Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoak (KIUB)

KONTSULTA
Kontsumoko erakunde bati eska 
diezaiokezun informazioa, kontsumitzaile 
eta erabiltzaile izateagatik dituzun 
eskubideei eta betebeharrei buruzko 
zalantzak argitzeko, eta horiek nola 
gauzatu jakiteko.

KEXA
Merkataritzako enpresa edo 
establezimenduari bidal diezaiokezun 
komunikazioa, erositako produktuarekin 
edo jasotako zerbitzuarekin gustura ez 
zaudela adierazteko. Kexaren helburua 
bezeroari eman beharreko zerbitzua 
hobetzea da, soilik.

ERREKLAMAZIOA 
Kontsumitzaile izateagatik, zure 
eskubideak urratu, eta, horrenbestez, 
kalte egin dizula uste duzun gertaera 
baten edo batzuen berri enpresa 
edo establezimendu bati edo 
Administrazioari emateko komunikazioa. 
Erreklamazioaren helburua da 
kontsumitzailearen nahia aintzat hartu 
(kontratua deuseztatzea, beste produktu 
bat ematea…), eta gatazkari konponbidea 
ematea.

SALAKETA
Administrazioari gertakari bat 
kontsumoaren alorreko administrazioko 
arau-hauste bat izan daitekeela 
adierazteko egintza.

Kontsumobideren Lurralde Zerbitzua

Kontsumoko erakundeak

 

     

 
Ba al dakizu non erreklamatu kontsumoko gatazka bat izanez gero?

Santiago hiribidea, 11 
01002 VITORIA-GASTEIZ

945 06 21 61

ARABA

Easo, 10 - 5º  
20006 DONOSTIA  / SAN SEBASTIÁN

943 02 25 47

GIPUZKOA

Recalde zumarkalea, 39 A - behekoa 
48008 BILBAO

94 403 15 00

BIZKAIA

Zer zerbitzu eskaintzen dizkidate?


