Събирате информация за
наличните възможности и цени.
Рекламите или описанията на
продуктите не трябва да бъдат
заблуждаващи.

КУПУ

Искате да си купите
нещо ново.

ВАМ

Правите своя избор
и купувате стоките.

КУПУВАМ

Стоките
отговарят
на Вашите
очаквания.
Вие сте един
доволен
клиент!

Стоките
отговарят на
рекламата,
но решавате
да не ги
задържите.

МАГАЗИН

Стоките са това,
което сте искали,
но с тях има проблем.
Те не отговарят
на рекламата, не
са подходящи за
целта или не отговарят
на качеството, което
бихте очаквали от този
вид стоки.
А – ИНТЕРНЕТ
ПОЩ
– ТЕЛЕФОН

А – ИНТЕРНЕТ
ПОЩ
– ТЕЛЕФОН

6 МЕ

Закупили
сте стоките
в традиционен
магазин.

Вие нямате
законно право
да върнете
стоката.
Някои магазини
обаче доброволно
разрешават
на клиентите
си да връщат
или заменят
стоки в рамките
на определен
период от време.

STOP

Закупили сте стоките
по пощата, онлайн или
по телефона, или от продавач,
който е посетил дома
Ви или работното Ви място.

СЕ

Можете да върнете стоките в срок
от 14 дни от получаването им, като
уведомите търговеца, че се отказвате от договора. След това сумата
трябва да Ви бъде възстановена
в срок от 14 дни. Вие трябва да
заплатите транспортните разходи
за връщането на стоките, освен
ако търговецът е пропуснал да Ви
уведоми за това задължение. 
NB: Ако изберете вариант на
доставка, който е по-скъп от
стандартната доставка, няма
да можете да претендирате да
Ви бъдат възстановени тези
допълнителни разходи.

Сумата не Ви
е възстановена
в срок от 14 дни
и търговецът
отказва да Ви
я възстанови или
изобщо не реагира на Вашето
искане.

2 ГОДИНИ

ЦА

6

2

Открили сте
проблем в срок
от шест месеца
от получаването
на стоките.

Стоката
е престанала
да функционира
през първите
две години, но
след изтичането
на шест месеца от
получаването му.

14 ДНИ

Сумата Ви
е възстановена
в срок от 14 дни.

Всеки път, когато
купувате нещо, Вие
сключвате договор.
Вашият договор, ако
не е договорен индивидуално, не трябва да
съдържа клаузи, които
са неравноправни или
са във Ваш ущърб.

Приема се, че проблемът
е съществувал, когато сте
получили стоките, освен ако
търговецът може да докаже,
че това не е така. По тази
причина имате право стоките
да бъдат ремонтирани или
заменени безплатно, или, ако
се окаже, че това поражда
прекомерни трудности,
да получите намаление
на цената или парите
да Ви бъдат възстановени.
В някои държави може
да имате правото да избирате свободно между тези
различни средства за защита
на Вашите права.

Проблемът
е решен
в разумен срок.

Запазвате си правото стоките да
бъдат ремонтирани или заменени
безплатно, или
поне да получите
намаление на
цената или парите
да Ви бъдат възстановени. В този
случай обаче
може да се наложи да докажете,
че проблемът
е съществувал,
когато сте получили стоките.

Проблемът не
е напълно решен
в разумен срок.

Стоката
е престанала
да функционира
повече от две
години след
получаването му.

Вие нямате законни
права, съгласно
правото на ЕС,
но търговецът или
производителят
може все пак да
иска да Ви помогне.
В някои държави
законодателството
може да Ви дава допълнителни права.

STOP

Неравноправните
стандартни клаузи
не са от съществено значение
за изпълнението
на договора.
Например, ако
те предвиждат
непропорционално високи такси,
ако закъснеете
с плащането.

Неравноправните
стандартни клаузи
са от съществено
значение за
изпълнението
на договора.
Например те
позволяват на
търговеца сам
да прецени
дали е доставил
стоките, съгласно
изискванията,
като например да
изиска плащане
за сватбена
торта, доставена
два дни след
сватбата!

Тези клаузи
не се прилагат
(нищожни са),
но договорът
остава валиден.
Целият договор
не е обвързващ 
(нищожен е).

Все още се
нуждаете от помощ?

ДРУГА ДЪРЖАВА

ВАШАТА ДЪРЖАВА

Разговаряйте с органа за защита на
потребителите във Вашата държава или се свържете
с най-близкия Европейски потребителски център на
ec.europa.eu/consumers/ecc/ з а безплатна помощ и съвет!

Поискайте помощ и съвет от националните сдружения
на потребителите или от органите за защита на потребителите
във Вашата държава! Вижте списъка, публикуван на
ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

Търговецът се
намира в друга
държава членка,
в Норвегия или
Исландия.

Обърнете внимание, че тази инфографика е само за информационни цели
и не трябва да се разглежда като предоставяне на официално тълкуване
на правото на Общността или на националното законодателство.

Търговецът се
намира във
Вашата държава
членка.

