
EROSKETA SEGURUAK INTERNETEN

Interneten erostearen abantailak
• Erosotasuna: etxetik edo lantokitik eros ditzakegu produktuak, inora joan beharrik izan gabe.

• Bizkortasuna: produktuen xehetasunak ikus ditzakegu luzamendurik gabe.

• Eskaintzarik onenak: produktu merkegoak eskura ditzakegu denda fisikoetan baino.

• Munduko merkatua: munduaren hainbat tokitan dauden dendak aurki ditzakegu.

• Produktu ugari: jostailuak zein etxetresna elektrikoak daude.

• Arreta pertsonalizatua: zerbitzuaren hornitzailearekin jar gaitezke harremanetan eta gure 

beharrizan pertsonaletara doitzen diren produktuak eskatu. Harreta pertsonalizatua, posta 
elektronikoz edota txataren bitartez.

• Produktuen xehetasunak: Informazio zehatzagoa lor dezakegu eskuratu nahi dugun 

produktu/zerbitzuaren ezaugarriei buruz, kontsumitzaileen iritziak eskatu,...

Eragozpenak

• Produktuarekin kontaktua izatea: komeni da produktu batzuk zuzenean ikustea.
• Mesfidantza: nola etorriko den erosten dugun artikuluaren paketea.
• Berehalako kontsumoa: zenbait produktu berehala erosi eta erabili nahi izaten dugu.
• Itzultzeak: itzultzeko sistemak hobetu badira ere, prozedura zailtzat jotzen dute erabiltzaileek.
• Bidalketa-kostuak: bidaltze-gastuak gehituta, azken prezioa igotzen da batzuetan.

Kontsumitzailearen eskubideak

Alderdi inportanteenak aipatuko ditugu Internet bidezko erosketa segurua egiteko.

• Erosketa egiteko erabiliko den ordenagailuaren egoera (birusik ez izatea).

• Faktura digitalak gordetzea: Erosketa tradizionalean bezala Interneten erosten duguna faktura 
batean islatzen da.

• Saltzailearen fidagarritasuna egiaztatzea (dendaren informazio hau eman beharko luke: Izena

edo izen soziala, IFZ,...). Aurreko idatzi-zatietako bat ez badu, harremanetan jarri.

• Aukeratutako eskaintza aztertzea: Egiaztatu behar dugu azken prezioa zuzena dela.

• Erosteko baldintzak: erosketa egitean, kontsumitzaileak kontratu bat onartzen du (Ordaintzeko 

baldintza eta modu baliodunak, entregatzeko epeak,...)

Gomendagarria da aipatu kontratua irakurtzea, abusuzko klausulak egon baitaitezke:

• Enpresaburuak azken prezioa igotzeko eskubidea duela adierazten duten klausulak.

• Adierazitako bidalketa-data enpresaburuaren nahitara alda dezaketen klausulak.

• Kontsumitzailea zigortzeko klausulak, atzera egiteko eskubideaz baliatzeagatik.

• Erosketa berrestea: erosketa berresten denean, saltegiak ezarritako epeak eta baldintzak 

onartzen dira. Atal hauek ere hartuko ditugu kontuan:

• Erosketa berretsi aurretik, laburpena eta kopurua agertuko da. Oraindik ere, erosketa alda 

dezake, zerbait gehiago erants dezake, kendu edota eskaera baliogabetu.
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• Erosketa egiteko, zenbait datu pertsonal eta bankuko datu sartu beharko ditugu. Dendak 

ziurtagiria badu, nabigatzailearen helbide-barran helbidea honela hasiko da: https://

• Ordaintzeko modu hauek onartzen dira, nahiz eta denek ez erabili aukera guztiak:

• Kreditu-txartela: sistema azkarra, segurua eta bermeduna da. Cybertxartelak edo 

onlineko ordainketa-txartelak erabil ditzakegu.

• Zordunketa edo ordainketa txartelak: txartel seguruak dira (jabeak baino ez baititu 

ezagutzen eskatzen dizkiguten datuak: pasahitz pertsonala, txartelaren iraungitze-data 
eta atzeko azken 3 zenbakiak).

• Banku-transferentzia: oso aukera segurua da ez baitugu argitzen gure kontu 

korronteari buruzko daturik.

• Jasotzean ordaintzekoa: Esku-dirutan ordaintzen da produktua gure etxera heltzean. 

Ordainketak garestitzen du azken prezioa.

• Bitartekariak: Paypal da ezagunena (izena eman beharra). Erabiltzailearen izena eta 

pasahitzarekin ordainketak egin dezakegu (ez baitugu inoiz ematen bankuko daturik).

• Banku-helbideratzea: Kargua bezeroak emandako kontura egiten du. Epe bat 

daukagu erosleak aipatu izapidea baliogabetzeko eta dirua itzul diezaioten.

• Telefono mugikorra: erosketaren tarifa kargatuko dugu telefonoaren fakturan. Metodo 

segurua da (bi plataforma: Mobipay eta Paybox). Ez da gehien erabiltzen dena.

• Android Pay: Googlek ezin du alde batera utzi ordainketa pasaguneetako merkatua. 

Ordain dezakezu mugikorrean edo konpainiak egin duen txartelaren bitartez.

Sareko konfiantza-zigiluak

Espainian aplikatzen den sistema da, zeinak kontsumitzailearen konfiantza handitu nahi duen 
Interneteko erosketak egitean zein nabigatzean. Hauekin lotutako arazoei aurrea hartzeaz arduratzen 
da: adingabeak babestea, irisgarritasuna, pribatutasuna eta datuen babesa. Horrelako logotipo motak 
ez dira beharrezkoak, baina laguntzen dute bezeroak konfiantza gehiago izaten.

Zigilu bereizgarriagoak:

• Sareko konfiantza-zigilua: www.confianzaonline.es 

• AGACE berme zigilua:  www.agace.org

• OPTIMAWEB zigilua: www.optimaweb.anetcom.es

Kontzumitzailearen eskubideak
Produktua jasotzea: Prozesuan zehar erroreren bat egon bada, erreklamazioa aurkeztu beharko dugu.
Jarraian, hiru kasu azalduko ditugu, eta bakoitzean nola jokatu ere bai.

• Produktu okerra edo akastuna: Akastuna edo okerra bada, produktua itzuliko dugu eta 

arrazoiak adieraziko ditugu garraio-agirian. Saltzaileak bere gain hartuko ditu gastuak.

• Baldintzak ez betetzea: Produktuak ez badu asetzen bezeroa, ordaindutako kopurua 

berreskuratzeko eskubidea du.
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• Erosi izanaz damutzea: Produktua itzultzeko 7 egun baliodun ditu erosleak, penalizaziorik sortu

gabe eta arrazoia adierazi gabe (paketea ireki eta gero, atzera egiteko eskubidea galtzen 
da).Saltzailea itzultzera behartuta dago erositako produktuaren zenbatekoa 30 eguneko epean.

Bermea eta saldu ondoko zerbitzua: Garrantzitsua da kontratu baten epeak eta baldintzak irakurtzea.

• Saltzailea behartuta dago edozein desadostasuni erantzutera, eskaera entregatzen duenetik 

produktuaren bizitza baliagarria izan arte berme garaian.

• Garraio-agirian ezarritako entrega-datatik, bi urteko bermea eskaini behar du saltzaileak.

• Bigarren eskuko produktuen kasuan, bermea adosten da saltzaile eta eroslearen artean (<1).

• Seigarren hilabetetik aurrera, erosleak egiaztatu beharko ditu desadostasunak.

Konpontzea eta ordeztea: Hurrengo sei hilabeteetan, saltzaileak erantzun beharko die egon 
daitezkeen desadostasunei.

• Ordezkatzeko beharra egonez gero, epeak eteten dira, produktu berria entregatu arte.

• Erosleak ezin du eskatu ordeztea aldaketarik onartzen ez dituzten produktuak, ezta bigarren 

eskuko produkturik ere.

• Ezin bada konpondu edo ordeztu produkturen bat, kontsumitzaileak eskubidea du 

erreklamatzeko prezio-beherapena edo kontratua baliogabetzea.

Erreklamazioak: Erreklamatzeko prozedura bera da sareko denda batean edo ohiko dendan, 
erreklamazio bat egiteko modu ugariak azalduko ditugu:

• Saldu ondoko zerbitzuan erreklamatzea: zerbitzu horrek laguntza eta euskarria bermatzen dio

kontsumitzaileari, egin beharreko kexa, erreklamazio, konponketa eta mantenurako. 
Horretarako, telefono zenbakiak, posta elektronikoa edo fax zenbakia eman ohi dira.

• Burofaxa: erreklamazioa burofaxa baten bidez aurkeztea aukerarik onena da (7-26€ balio du).

• Erreklamatzea konfiantza-zigilua kudeatzen duen erakundean: bigarren aukera 

harremanetan jartzea da konfiantza-zigilua kudeatzen duen erakundearekin (doan).

• Kontsumo-administrazioen aurrean erreklamatzea: hirugarren aukera da Kontsumitzailearen 

informaziorako udal-bulegora jotzea, enpresarekin bitartekari lanak egiteko.

• Kontsumoko arbitraje-sistema: Kontsumoko arbitrajera jotzea da laugarren aukera, azkar eta 

erraz ebazten dira eroslearen eta enpresaren artean egon daitezkeen gatazkak.

• Sistema judiziala: Kontsumitzailearen bosgarren eta azken aukera Justiziako auzitegi 

arruntetara jotzea da.

Atzerrian erreklamatzea

• Europar Batasuna: Harremanetan jarri Kontsumitzaileen Europako Zentroaren Espainiako 

egoitzarekin.

• Nazioartekoa: Egoera konplexuagoa da. Nazioarteko zuzenbidea edo Epaimahaiak.

Ebay
eBay Interneteko zentro bat da salerosteko, iragarkiak sailkatzeko eta enkanteak egiteko. Erosteko 
hainbat modu eskaintzen dizkizu:
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• Enkante-formatua: produktuak eskaintzen dizkiete gehien eskaintzen dutenei. (ohikoena).

• Erosi lehenbailehen!  Nahi duzunean eta prezio finko batean erosteko (errazena).

Ebay-n erregistratzea

Erregistratzeko hemen sartu:   http://www.ebay.es/. Sakatu “Regístrate”, eskatutako eremuak bete eta  
“Enviar" sakatu. Erregistroa amaitzeko, “Continuar” sakatu behar da.
Erregistratu ondoren, hau egin dezakezu: Erosi, saldu eta beste erabiltzaile batzuekin interaktuatu, zure
bilaketa gogokoenak gorde eta jakinarazpenak jaso, bilatzen ari zarena agertzen denean, 200 produktu 
ere jarraitu, eBay-n duzun informazioa ikusi munduko edozein ordenagailutik, eBay komunitatearekin 
hitz egin.

Ebay App: Google Play-n eta App Store-en lor dezakegu.

Amazon
Merkataritza elektronikoan jarduten duen enpresa da Amazon, Estatu Batuetakoa, eta Internet bidezko 
produktuen salmentara dedikatzen da.

Erregistratu Amazon-en

Erregistratu www.amazon.es -en, “Mi cuenta” atalean sartuko gara eta goitibeherako menua agertuko 

zaigu, “Hasi hemen” estekaren bidez. Eskatzen dizkiguten datuak sartu eta“Sortu kontua” botoia sakatu.

Erosi Amazon-en

“Mi cuenta” botoian identifikatuko gara “Identificarse” aukeran gure emaila eta pasahitzarekin.

Produktu bat bilatzerakoan, Bilatzailea botoiaren bidez edo Kategoriak atalean nabigatuz egin 
dezakegu. Bilatzailearen bidez, nahi dugun produktuaren izena baino ez dugu sartu behar eta “Ir” 
klikatu.

Behin produktua aukeratuta, “Añadir a la cesta” botoia sakatuko dugu. Ordaintzeko, “Tramitar pedido”
klikatuko dugu. Bidalketa-helbidearen formularioa beteko dugu (hurrengoan, datu horiek gordeta 
egongo dira). Bete eta gero “Continuar” sakatuko dugu. Jarraian, aukeratuko dugu zein datatan nahi 
dugun produktua heltzea eta, “Continuar” sakatuko dugu. Hurrengo urratsean, gure kreditu-txartelaren 
zenbakia sartuko dugu eta “Continuar” sakatuko dugu berriro. Aurreko urratsak bete eta gero, erosketa 
prozesua amaitzen da.

Amazon App: Google Play-n eta App Store-en lor dezakegu.

Salmentarako beste webgune batzuk
Zalando.es: Emakume, gizon eta umeentzako zapatak eta arropa salmentan espezializatuta dago. 

Rakuten.es: Ecommerce-ra dedikatzen den Interneteko konpainia nagusia da.

Atrapalo.com: bidaiak, ikuskizunak, jatetxeak eta hotelak bilatzeko web orrialdea.

Vente-privee: marka garrantzitsuek bere produktuak saltzen dituzte Frantziako web honetan.

Carritus: supermerkatu desberdineko weben arteko prezioak konparatzen ditu.
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