Θέλετε να αγοράσετε
κάτι καινούργιο.

Συλλέγετε πληροφορίες για τις
διαθέσιμες επιλογές και τιμές.
Οποιεσδήποτε διαφημίσεις
ή περιγραφές προϊόντων δεν
πρέπει να είναι παραπλανητικές.

ΑΓΟΡΑ

Κάνετε την επιλογή σας
και αγοράζετε τα αγαθά.

ΑΓΟΡΑ

Τα αγαθά
ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες
σας. Είστε
ένας ευχαριστημένος
πελάτης!

Τα αγαθά
ανταποκρίνονται στη διαφήμιση, αλλά
αποφασίζετε
να μην τα
κρατήσετε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Τα αγαθά ανταποκρίνονται σε αυτό που θέλατε,
αλλά έχουν πρόβλημα.
Δεν ανταποκρίνονται
στη διαφήμιση, δεν είναι
κατάλληλα για το σκοπό
σας, ή δεν έχουν την
ποιότητα που θα
περιμένατε από αυτό
το είδος των αγαθών.
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6 ΜΗ

Τα αγοράσατε σε
κατάστημα στον
εμπορικό δρόμο.

Δεν έχετε νόμιμο
δικαίωμα να επιστρέψετε τα αγαθά.
Ωστόσο, μερικά καταστήματα οικειοθελώς
επιτρέπουν σε πελάτες
να επιστρέψουν
ή να αντικαταστήσουν
αγαθά εντός συγκεκριμένης χρονικής
περιόδου.

STOP

Τα αγοράσατε
μέσω ταχυδρομείου,
διαδικτύου ή τηλεφώνου ή από πωλητή
που επισκέφτηκε
το σπίτι ή το χώρο
εργασίας σας.

14 ΗΜΕΡΕΣ

Μπορείτε να τα επιστρέψετε εντός
14 ημερών από την παραλαβή τους,
ενημερώνοντας τον έμπορο ότι
αποχωρείτε από τη σύμβαση.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει
να λάβετε επιστροφή των χρημάτων
σας εντός 14 ημερών. Πρέπει να
πληρώσετε τα έξοδα επιστροφής
των αγαθών εκτός εάν ο έμπορος
δεν σας είχε ενημερώσει για αυτή
την υποχρέωση. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: εάν επιλέξετε μια πιο
ακριβή επιλογή από την τυπική παράδοση
δεν θα μπορέσετε να ζητήσετε επιστροφή
αυτών των επιπλέον χρεώσεων.

Λαμβάνετε
επιστροφή των
χρημάτων σας
εντός 14 ημερών.

Δεν λαμβάνετε τα
χρήματά σας πίσω
εντός 14 ημερών
και ο έμπορος
αρνείται να σας
επιστρέψει τα
χρήματα ή δεν
αντιδρά καθόλου
στο αίτημά
σας.

ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ
Είναι έμπορος
σε άλλο Κράτος
Μέλος, τη
Νορβηγία ή την
Ισλανδία.

Κάθε φορά που
αγοράζετε κάτι,
συνάπτετε μια σύμβαση.
Η σύμβασή σας, αν δεν
έχει διαπραγματευτεί
ξεχωριστά, δεν πρέπει
να περιέχει ρήτρες που
είναι καταχρηστικές και
μειονεκτικές για σας.
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Ανακαλύπτετε ένα
πρόβλημα μέσα
σε έξι μήνες από
την παραλαβή
των αγαθών.

Παύουν να λειτουργούν μέσα στα δυο
πρώτα χρόνια, αλλά
μετά τους πρώτους
έξι μήνες από την
παραλαβή τους.

Θεωρείται ότι το
πρόβλημα προϋπήρχε όταν
παραλάβατε τα αγαθά,
εκτός εάν ο έμπορος
μπορεί να αποδείξει το
αντίθετο. Επομένως, έχετε
το δικαίωμα στη δωρεάν
επισκευή ή αντικατάσταση
των αγαθών, ή εάν
αυτό καταλήξει να είναι
πολύ δύσκολο, να σας
γίνει μείωση στην τιμή
ή επιστροφή χρημάτων.
Σε μερικές χώρες ίσως
να έχετε το δικαίωμα να
επιλέξετε ελεύθερα μεταξύ
αυτών των διαφορετικών
λύσεων.

Εξακολουθείτε να
έχετε το δικαίωμα
στη δωρεάν επισκευή
ή αντικατάσταση των
αγαθών, ή τουλάχιστον, να σας γίνει
μείωση στην τιμή ή
επιστροφή χρημάτων.
Ωστόσο, σε αυτή
την περίπτωση,
ίσως να χρειαστεί
να αποδείξετε ότι το
πρόβλημα προϋπήρχε
όταν παραλάβατε τα
αγαθά.

Το πρόβλημα
λύνεται εντός μιας
λογικής χρονικής
περιόδου.

Το πρόβλημα δεν
λύνεται τελείως
εντός μιας λογικής
χρονικής περιόδου.

Παύουν να
λειτουργούν
μετά τα δυο
χρόνια από την
παραλαβή τους.

Δεν έχετε νόμιμα
δικαιώματα σύμφωνα
με τη νομοθεσία της
ΕΕ, αλλά παρόλα
αυτά ίσως ο έμπορος
ή ο κατασκευαστής
να θέλει να σας
βοηθήσει.
Σε μερικές χώρες
η νομοθεσία ενδέχεται
να σας παράσχει
επιπλέον δικαιώματα.

STOP

Οι πρότυπες
καταχρηστικές
ρήτρες δεν είναι
ουσιώδεις για
την εκτέλεση
της σύμβασης.
Για παράδειγμα,
προβλέπουν
δυσανάλογα
υψηλές χρεώσεις
αν καθυστερήσετε
μια πληρωμή.

Οι πρότυπες
καταχρηστικές
ρήτρες είναι
ουσιώδεις για
την εκτέλεση
της σύμβασης.
Για παράδειγμα,
θα επέτρεπαν
στον έμπορο να
αποφασίσει μόνος
του εάν παρέδωσε
τα αγαθά όπως
ζητήθηκε και,
για παράδειγμα,
να απαιτήσει
πληρωμή για μια
γαμήλια τούρτα
που παραδόθηκε
δυο μέρες μετά την
τέλεση του γάμου!

Αυτές οι ρήτρες
δεν ισχύουν
(άκυρες) αλλά
η σύμβαση
εξακολουθεί
να ισχύει.
Ολόκληρη
η σύμβαση
δεν είναι
δεσμευτική
(άκυρη).

Χρειάζεστε ακόμα
βοήθεια;

ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ
Είναι έμπορος
στο δικό σας
Κράτος Μέλος.

Επικοινωνήστε με τις εθνικές αρχές καταναλωτών
ή με το κοντινότερο σε σας Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτών στο ec.europa.eu/consumers/ecc/ 
για δωρεάν βοήθεια και συμβουλές!

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτό το πληροφοριακό γράφημα έχει μόνο
πληροφοριακό σκοπό και δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει οποιαδήποτε
επίσημη ερμηνεία Κοινοτικού νόμου ή εθνικής νομοθεσίας.

Ρωτήστε τις εθνικές ενώσεις καταναλωτών σας
ή τις αρχές καταναλωτών για βοήθεια και συμβουλές!
Δείτε τον κατάλογο που διατίθεται στο
ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

