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Bezeroen Arretarako Zerbitzuaren 
eta Zerbitzu Karta honen 
arduraduna Sociedad para la 
Transformación Competitiva-
Eraldaketa Lehiakorrerako 
Sozietatea, SPRI, S.A. da, Eusko 
Jaurlaritzak 1981ean sortutako 
enpresa garapenerako agentzia, 
zeinaren helburua baita bultzada bat 
ematea EAEko enpresa-sareari, eta, 
bide horretatik, lehiakortasuna 
sustatzea eta merkatu globalean 
posizionatzea. 
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BEZEROEN ARRETARAKO 
ZERBITZUAREN MISIOA 
 

 
 
Kanpoko bezeroei kalitatezko informazio eta laguntza zerbitzu eraginkor eta 
integratua ematea, trazabilitatea eta etengabeko hobekuntza bideratuko 
dituen prozesu normalizatu baten bidez. 

 
 
 
 
ZER ESKAINTZEN DUGU? 
 

 
 Informazioa SPRIk kudeatzen dituen laguntza programa eta zerbitzuei 

buruz. 
 
 

 Zalantzak argitzea, zalantzak sortzen direnean laguntza programetako 
araudien edukiari buruz, formularioak betetzean eta laguntza, diru-
laguntza eta zerbitzuen tramite telematikoen hasieran, beste batzuen 
artean. 
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BEZEROAREN ARRETARAKO 
ZERBITZURA SARBIDEA 
 

 
 

 

Gure bulegoetan 
Urkijo Zumarkalea 36 4ª 
Bizkaia Plaza eraikina / Bilbo 

Astelehenetik-Ostegunera: 8.30-14.00 / 15.00-18.00 
Ostilaretan: 8.30-14.00 / 15.00-17.00 
Abuztua:8.30-14.00 

 

 Nola iritsi: 

 

Metroz: Moyuako geltokia, Diputazio kaleko irteera (5 minutu oinez). 
Indautxuko, Urkixo zumarkaleko irteera (2 minutu oinez). 

 

Autobusez: Bilbon, autobusak Termibusen utziko zaitu, metroa 
hartu San Mameseko geltokian (Boluetarantz). 

 

Kotxez: A68/A8 autobidetik: Mendebaldea irteera. (Indautxu plazan 
aparkalekua dago, eta beste bat Alhondiga Bilbaon, Bizkaia plazaren 
parean). 

 

 

 

Telefonoz: 

902 702 142  

Astelehenetik-Ostegunera: 9.00-18.30 
Ostilaretan: 9.00-16.00 
Abuztua: 9.00-15.00 

 
 

 

Posta elektroniko bat bidaliz: 

info@spri.eus 
 

  

 

Formularioa webean betez: 

www.spri.eus 
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ARAUDI ERREGULATZAILEA 
 

 
 

 Laguntza programen eta zerbitzuen araudiak. 
 
 
 
 
 
 
 

 Abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, LOPD garatzeko 
araudia onartzen duena. (17 zk 2008ko urtarrillaren 19ko BOE-a). 

 
 
 

 Datu Pertsonalen Babesari buruzko Lege Organikoa (LOPD) 15/99. 
(298 zk 1999ko abenduaren 14ko BOE-a). 

 
 
 

 Azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko legea, Euskararen 
normalizazioari buruzkoa (160 zk 1982ko abenduaren 16ko EHAA-a). 

 
  

 

LAGUNTZAK 

https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=eu
https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=eu
https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=eu
https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=eu
https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=eu
https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=eu
https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=eu
https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=eu
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BEZEROEN  
ESKUBIDEAK 
 

 

 Arreta jasotzea errespetuz eta modu atseginean, berak aukeratu 
duen hizkuntza ofizialean. 

 SPRIk kudeatutako programa/zerbitzuei buruzko informazioa edo 
orientazioa jasotzea eta zalantzak argitzea. 

 Kontsulta, eskaera edo iradokizunen bat egitean, erantzun arrazoitu 
eta ulergarria jasotzea. 

 Bermatuta izatea datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta 
pribatutasuna. 

 Kalitatezko zerbitzua jasotzea, Zerbitzu Karta honetan hartutako 
konpromisoei jarraiki. 

 

 
 
ETA BEZEROEN 
BETEBEHARRAK 
 

 

 Arreta ematen duten pertsonak gizabidez eta errespetuz tratatzea. 

 Eskatzen zaion informazioa, dokumentazioa eta datuak 
egiazkotasunez, zehatz eta eguneraturik ematea, zerbitzu onena 
jasotzeko. 

 Kasu bakoitzerako ezarritako prozedurak/kanalak erabiltzea. 

 Finkatutako arreta ordutegiak errespetatzea. 
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GURE 
KONPROMISOAK 
 

 

1 Kalitatezko zerbitzua ematea, bezeroak gustura geratu daitezen 
jasotako arretarekin eta 0 puntutik 10 puntura bitarteko eskala 
batean 7 puntu edo gehiago eman diezazkiguten. 

2 Zerbitzu kualifikatu eta profesionala eskaintzea, bezero bakoitzak 
emandako batez besteko balorazioa 7 puntu baino gehiagokoa izan 
dadin 0tik 10erako eskalan. 

3 Webean eguneratzea gure programa eta zerbitzuen aldaketen %80 
5 lanegunen buruan, eta gainerakoak 15 lanegun igaro baino lehen. 

4 Jasotzen diren telefono dei guztien %90 erantzutea 30 segundo 
baino gutxiagoan eta %95 60 segundo baino gutxiagoan. 
Gainerakoak telefono erantzungailura bideratzen dira. 

5 Telefono erantzungailuan jasotako mezu guztiak (%100) erantzutea 
24 lanorduren buruan. 

6 Posta elektronikoz jasotako kontsulten %85 erantzutea 2 lanegunen 
buruan, eta gainerakoak 10 lanegun igaro baino lehen.. 

7 Kexa eta iradokizunen %85 erantzutea 10 lanegunen buruan, eta 
gainerakoak 30 lanegun igaro baino lehen. 

8 Ahalik eta gehien murriztea zerbitzuen intzidentziak, urteko kexa eta 
erreklamazioi portzentajea kontsulta guztien %0,5 baino txikiagoa 
izan dadin. 
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Urtero jakinaraziko dugu gure konpromisoak bete ditugula, 
eta horretarako gure Web orrian argitaratuko ditugu 
adierazleen emaitzak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eta onartutako konpromisoak beteko ez balira: 

Kexak eta erreklamazioak igorri ahalko dira Etengabeko 
Hobekuntzarako Sailera edota Bezeroen Arretarako 
Zerbitzura posta eta elektronikoa helbidean edo telefonoan 
lehen seinalatutako. 

Etengabeko Hobekuntzarako Sailak eta Bezeroen Arretarako 
Zerbitzuak, dagokion zerbitzuarekin batera, antzemandako 
hutsegite bakoitza aztertuko dute, zer gertatu den 
jakiteko eta zuzenketa neurriak hartu ahal izateko. Hau 
guztia bezeroari jakinaraziko zaio konpromisoetan ezarritako 
epearen barruan. 

 

 

BEZEROEN ARRETA 

 

GARDENTASUNAREN ATARIA 

 

http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/bezeroaren-arretarako-zerbitzua
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa
http://www.spri.eus/eu/gardentasunaren-ataria/jarduera-publikoari-buruzko-informazioa


 

Cartas de Servicio 
2016-2017 

 

Página 9 de 9 

 

 

Zuri laguntzeko gaude 
BEZEROAREN ARRETARAKO ZERBITZUA 

 


