Prawa konsumentów
Marcin mieszka w Krakowie i nareszcie kupił wymarzonego laptopa.
Po przyjściu do domu postanowił go przetestować. Uruchomił sprzęt. W pewnym momencie
zauważył, że treści wyświetlane na monitorze migają. Zdenerwował się i udał się do sklepu, w którym
zakupił towar. Sprzedawca pokazał chłopakowi duży plakat, który wywieszony był nad ladą. Widniał
na nim napis: „Po odejściu od kasy — reklamacji nie uwzględniamy”. Marcin był bardzo zaskoczony
informacją zamieszczoną na plakacie. Sprzedawca wyjaśnił Marcinowi, że plakat wisi dlatego, żeby
klienci dokonywali przemyślanych zakupów. Sprzedawca pocieszył Marcina, mówiąc, że laptop objęty
jest gwarancją producenta, którego biuro mieści się w Gdańsku. Marcin nie mógł dodzwonić się do
producenta, ponieważ chciał zgłosić usterkę komputera. Postanowił, więc spotkać się z kolegą. Kolega
zasugerował Marcinowi, by zwrócił się z problemem do rzecznika konsumentów. Chłopak postanowił
umówić się na wizytę, nie był tylko pewny – czy on sam jest konsumentem.
Umawiający go urzędnik poinformował Marcina, że jeżeli w celach prywatnych kupił towar w jakimś
sklepie (czyli u przedsiębiorcy), to jak najbardziej korzysta z praw konsumentów.
Podczas spotkania Marcin opowiedział rzecznikowi konsumentów o swoim problemie.
RZK: Sprzedawca nie ma prawa odmówić Panu możliwości złożenia reklamacji. Jest on odpowiedzialny
z tytułu rękojmi przez dwa lata od Pana zakupu i nie zwalnia go z tego gwarancja producenta towaru, która
jest całkowicie dobrowolna (i może trwać nawet dłużej niż odpowiedzialność z tytułu rękojmi). Jeżeli towar ma
wady, to ma go Pan prawo reklamować u sprzedawcy, jeśli tylko posiada Pan dowód zakupu. Sprzedawca
pomylił dwie sprawy. Gdyby po odejściu od kasy po prostu zmienił Pan zdanie i stwierdził, że chce Pan kupić
inny model sprzętu — miałby prawo Panu odmówić.
Marcin: Czego mogę domagać się od sprzedawcy?
RZK: Może Pan żądać naprawy towaru, wymiany na nowy albo obniżenia ceny — w tych przypadkach, jeśli po
zgłoszeniu reklamacji sprzedawca nie odpowie, uznaje się ją za uwzględnioną. Pana laptop właściwie nie
działa, dlatego może Pan też odstąpić od umowy, czyli zrezygnować z zakupu żądając zwrotu zapłaconych pieniędzy.
Marcin: Dziękuję za pomoc. Szkoda, że w przypadku zwyczajnej zmiany zdania nie można nic zrobić. Tydzień
temu moja babcia była w hotelu na prezentacji garnków, kupiła bardzo drogi komplet i teraz żałuje, że podjęła
taką nieprzemyślaną decyzję.
RZK: To też nie jest sytuacja bez wyjścia. Jeśli umowa została zawarta tak jak w przypadku Pana babci poza
lokalem przedsiębiorcy, czyli nie w jego sklepie, ale np. podczas prezentacji produktu w hotelu, można zrezygnować z tego zakupu, składając na piśmie oświadczenie, że odstępujemy od umowy. Tak samo jest z umową
zawartą przez Internet.
Marcin: Super. Rozumiem, że jeśli zamówiłem przez Internet kurs online, który już odbyłem, to mogęz niego
teraz zrezygnować?
RZK: Jest od tej zasady kilka wyjątków. Usługa została wykonana w pełni, a przedsiębiorca poinformował
Pana, że w takim przypadku nie ma już prawa odstąpienia od umowy. Może tak być również w przypadku,
kiedy rzecz została wyprodukowana specjalnie na Pana zamówienie.
Marcin: Dziękuję za pomoc.
RZK: Bardzo proszę. Zapraszam do ponownego kontaktu. Służę pomocą.
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Hasło: ..................................................

1. …………………………... konsumentów — to organ, który pomoże Ci rozwiązać spór ze sprzedawcą.
2. Jeżeli kupujesz towar u …………………………………….., to przysługują Ci prawa konsumenta.
3. …………………………………… ma prawo reklamować towar u sprzedawcy w terminie 2 lat.
4. Jeśli towar ma poważną wadę to jednym z uprawnień konsumenta
jest…………………….od umowy sprzedaży.
5. Producent towaru może dobrowolnie udzielić gwarancji ……………………….
6. Złożenie ………………………. to prawo konsumenta, nawet, jeśli sprzedawca
przedstawia odmienną informację.
7. Masz ………………………… dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
8. Ma miejsce, jeśli towar nie posiada właściwości, które mieć powinien.

Prawidłowe odpowiedzi: 1. Rzecznik 2. Przedsiębiorcy 3. Konsument 4. Odstąpienie
5. Jakości 6. Reklamacji 7. Czternaście 8. Wada Hasło: rękojmia

Zaznacz krzyżykiem, które zdania
są prawdziwe, a które fałszywe.

Sprzedawca powinien uwzględnić Twoją reklamację, jeśli w terminie 13 dni od dnia
zakupu, nabyte przez Ciebie owoce uległy zepsuciu.
Rzecznik konsumentów pobiera prowizję jedynie od wygranej sprawy.
W internetowej bibliotece zakupiłeś dostęp do ﬁlmu, który obejrzałeś.
Podpisałeś zgodę, że w takim przypadku nie będziesz mógł odstąpić od umowy, ale nie
minęło 14 dni, a ta umowa została zawarta na odległość, dlatego masz bezwzględne
prawo odstąpienia od tej umowy.
Zamówiłeś przez Internet koszulkę dla koleżanki z wydrukowanym klasowym zdjęciem.
Nie masz prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni.
Zawsze masz prawo zmienić zdanie. Kupując buty w galerii handlowej możesz zwrócić
je w terminie 30 dni.
Masz 30 dni na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
Odpowiedzialność producenta względem konsumenta za wadliwy towar zawsze trwa
przez okres 2 lat i nie może tego zmienić żadna informacja przy kasie.
Reklamowałeś buty i zażądałeś ich naprawy. Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi
w terminie 14 dni, reklamację możesz uznać za uwzględnioną.

Prawidłowe rozwiązanie:
1. Fałsz. Do wad towaru nie zaliczamy naturalnych procesów psucia
się produktów spożywczych.
2. Fałsz. Rzecznik konsumentów nie pobiera opłat za pomoc konsumentowi.
3. Fałsz. Art. 38 ustawy o prawach konsumenta (w pełni wykonana usługa).
4. Prawda. Art. 38 ustawy o prawach konsumenta (wyprodukowane
na specjalne zamówienia konsumenta)
5. Fałsz. Jeśli rzecz nie ma wad a kupowana jest w sklepie stacjonarnym
tylko od dobrej woli sprzedawcy zależy, czy pozwala on na zwroty towaru.
6. Fałsz. Przysługuje Ci 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy.
7. Fałsz. Okres ochrony z tytułu rękojmi trwa 2 lata, okres gwarancji
jest dobrowolny - może nie być go w ogóle, trwać 2 lub 20 lat.
8. Prawda.

