1. Mua hàng tại cửa hàng

Nếu phát hiện ra khiếm khuyết trong hàng hoá đã được
mua, người tiêu dùng sẽ có quyền khiếu nại, bất kể hàng
hoá được mua trược tuyến, bên ngoài các cơ sở bán lẻ
thông thường hoặc trong cửa.
Bạn có quyền:
· hầu hết các hàng hóa đều có thể khiếu nại trong vòng 24 tháng,
· yêu cầu khiếu nại hàng hoá khi không có hoá đơn mua hàng
nhưng bạn có thể chứng minh rằng bạn đã mua hàng tại các cửa
hàng bán lẻ,
· giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn.
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Mua hàng hóa trong một cửa hàng không tự tạo ra
quyền hoàn lại tiền hoặc trao đổi hàng hóa, đó là do sự
quyết định của người bán nếu họ muốn làm hài lòng
khách hàng (chẳng hạn như đổi quần áo vì số đo khác
nhau).
Bạn có quyền:
· nhận được từ người bán thông tin chi tiết về quyền bồi
thường, mọi khiếu nại và đơn đăng ký của mình,
· yêu cầu bồi thường hàng hóa trong thời hạn (24 tháng),
· yêu cầu bồi thường hàng hóa tại bất kỳ chi nhánh nào của
nhà cung cấp.

2. Khiếu nại khiếm khuyết

3. Yêu cầu được công
nhận khiếu nại

Trong trường hợp hàng hoá bị khiếm khuyết, người tiêu
dùng có quyền được loại bỏ những khiếm khuyết. Hơn
nữa, nếu bạn không thể được sử dụng sản phẩm đúng
cách vì lý do lặp đi lặp lại của các khiếm khuyết sau khi đã
sửa chữa hoặc do số lượng khiếm khuyết nhiều, thì bạn
có thể rút khỏi hợp đồng.
Bạn có qyền:
· bạn chỉ được hoàn trả lại tiền nếu hàng hóa không thể sửa
chữa hoặc thay thế được,
· yêu cầu hoàn trả tiền nếu các lỗi của sản phẩm lặp đi lặp
lại sau khi sửa chữa hoặc có một số lượng lớn các khiếm
khuyết làm ngăn chặn việc sử dụng,
· hoàn trả tiền nếu người bán không thể sửa chữa hoặc
thay thế sản phẩm trong thời hạn luật định (30 ngày).
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4. Loại bỏ khiếu nại

Trong trường hợp khí kết hợp đồng từ xa và hợp đồng đã
được ký kết ngoài các cơ sở kinh doanh thông thường thì
người tiêu dùng có quyền rút khỏi hợp đồng mà không
đưa ra lý do và không bị phạt trong vòng 14 ngày, người
mua phải trả chi phí trả lại hàng.
Bạn có quyền:
· trả lại sản phẩm đặt trong vòng 14 ngày mà không đưa ra
bất kỳ lý do nào cả,
· nhận tiền mặt khi trả lại sản phẩm, bao gồm phí vận
chuyển và xử lý cũng như mức phí mà bạn đã phải trả cho
người bán,
· rút khỏi một hợp đồng được ký kết qua mạng và trước khi
hàng hóa được chuyển giao. Tuy nhiên là bạn phải thông
báo cho người bán biết. Bạn không thể chỉ không nhận
hàng hoặc không nhận hàng tại bưu điện.

Nếu khiếu nại được đánh giá là phi lý, khách hàng được
quyền cấp văn bản từ chối yêu cầu bồi thường mà sau đó
khách hàng có thể sử dụng nó làm cơ sở cho việc kiện
nếu họ không đồng ý với cách giải quyết khiếu nại.
Bạn có quyền:
· làm thủ tục khiếu nại miễn phí ngay cả khi khiếu nại của
bạn được coi là phi lý,
· hoàn lại tiền sau khi bị từ chối khiếu nại vì bạn đã cung cấp
cho người bán đáng giá của chuyên gia độc lập ủng hộ
bạn, trên cơ sở khiếu nại được công nhận.

5. Mua hàng hoá qua mạng

Dự án "Tư vấn và thông tin cho
người tiêu dùng"
Mục đích của Dự án là tư vấn khách quan và đưa thông tin
cho người tiêu dùng về quyền của họ trong các quyền của
người tiêu dùng phát sinh từ Bộ luật Dân sự và Luật Bảo vệ
người tiêu dùng.
Trong khuân khổ của dự án người tiêu dùng có thể sử dụng
dịch vụ tư vấn qua điện thoại miễn phí vào thứ hai và thứ
tư 9:00-17:00, hoặc đặt một câu hỏi bất cứ lúc nào trong tư
vấn trực tuyến.
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* thứ hai và thứ tư hàng tuần từ 09:00 - 17:00 *

UNLOCK YOUR POTENTIAL

GLE o.p.s. cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp và
phát triển nhân cách trong các chương trình CHO SỰ
NGHIỆP và CHO CÁC CÔNG TY.
Tờ rơi được tạo ra như một phần của Chương trình
Giáo dục Người tiêu dùng. Chúng tôi cũng tư vấn tiêu
dùng cho công chúng qua điện thoại và tư vấn trực
tuyến. Chúng tôi tổ chức các buổi thuyết giảng ở các
trường trung học và các buổi hội thảo cho các doanh
nghiệp. Trường Người tiêu dùng được Bộ Công
Thương hỗ trợ về mặt tài chính.

