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Kot potrošnik imate pri plačevanju blaga ali storitve po spletu ali v
trgovini, v domači državi ali drugje v EU svoje pravice. Mnogi Evropejci
se ne zavedajo nekaterih svojih najosnovnejših potrošniških pravic.
Pravo EU vam zagotavlja pošteno obravnavo, primerne informacije in
možnost uveljavljanja vaših pravic, če gre kaj narobe.
> Spoznajte svoje pravice.
> Pred nakupom si priskrbite vse potrebne informacije.
> Ob morebitnih težavah vztrajajte pri svojih pravicah.

Zahtevajte popravilo ali
zamenjavo blaga z napako

BLAGO Z
NAPAKO
?

Če se katero koli blago, ki ste ga v EU kupili po spletu ali v trgovini,
razlikuje od oglaševanih lastnosti ali ne deluje pravilno, ste upravičeni
najmanj do njegovega brezplačnega popravila ali zamenjave. Če popravilo
ali zamenjava ni mogoča ali je nepraktična, lahko namesto tega zahtevate
vračilo denarja ali znižanje kupnine (v nekaterih državah lahko izbirate med
navedenima možnostma). Te pravice lahko uveljavljate najmanj dve leti od
dneva nakupa v trgovini ali dneva dostave na vaš naslov.
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Vračilo denarja z uporabo evropskega
postopka v sporih majhne vrednosti
Če težave s podjetjem ne morete rešiti sami ali s pomočjo Evropskega
potrošniškega centra, v nekaterih primerih lahko uporabite evropski postopek v
sporih majhne vrednosti (v vseh državah članicah EU razen Danske). Gre za hiter,
stroškovno učinkovit postopek, ki nadomešča običajne sodne postopke in se lahko
uporablja v sporih pri spletnem poslovanju z vrednostjo do 2.000 EUR. Sprožimo
ga tako, da izpolnimo in predložimo standardni obrazec zahtevka.
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Poiščite pomoč v svoji državi za
težave s podjetji v tujini
Evropski potrošniški centri (EPC) vam brezplačno svetujejo in pomagajo pri nakupu blaga
ali storitev pri podjetjih v drugih državah EU ter vam dajo napotke, kako se izogniti
morebitnim težavam. Pomagajo vam lahko tudi ob sporu s podjetji in vam svetujejo o
nadaljnjih korakih, če se ne morete dogovoriti o rešitvi.

O vsem, kar kupite,
se pozanimajte v celoti
Vsako podjetje, ki v EU oglašuje, prodaja blago ali ponuja storitve, vam mora zagotoviti
natančne in dovolj podrobne informacije, ki vam bodo omogočile ustrezno izbiro. To so
informacije o lastnostih izdelka, njegovi ceni, plačilu in pogojih dobave, prodajalčevi identiteti
in podatkih za stike ter o trajanju pogodbe in odstopu od nje. Pogodbeni pogoji, ki jih
uporabljajo podjetja, morajo biti pošteni ter napisani v razumljivem in jasnem jeziku. Vse
morebitne nejasne določbe se razlagajo v vašo korist, nepošteni pogoji pa niso pravno
zavezujoči.

Blago, kupljeno po spletu,
vrnite v dveh tednih
Na voljo imate 14 dni, da ponovno premislite o svoji odločitvi za nakup in o odstopu od nakupa. Če
ste bili pri nakupu pod pritiskom, če ste medtem našli boljšo ponudbo ali ste si preprosto premislili
glede tega, kar ste kupili po spletu, kupljeno v dveh tednih vedno lahko vrnete in dobite povrnjen
denar. V zvezi z vračilom celotne kupnine ne pozabite, da mora biti blago vrnjeno v primernem
stanju za prodajo, kar pomeni, da ga lahko samo preverite, ne smete pa ga uporabljati. Na primer, če
ste kupili čevlje, jih doma lahko preizkusite, ne smete pa jih nositi zunaj doma.
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