Jūs vēlaties iegādāties
ko jaunu.

PIRKT

Jūs apkopojat informāciju par
pieejamajām iespējām un cenām.
Neviena reklāma vai preces apraksts
nedrīkst būt maldinošs.
Jūs veicat savu izvēli
un iegādājaties preces.

PIRKT

Preces
atbilst tam,
ko gaidījāt.
Jūs esat
apmierināts
klients!

Preces
atbilst
solītajam,
bet jūs
izlemjat tās
nepaturēt.

VEIKALS

Preces atbilst tam, ko
vēlējāties, bet ar tām
kaut kas nav kārtībā.
Tās nedarbojas, kā bija
solīts, nav piemērotas
izmantošanas mērķim
vai to kvalitāte nav
tāda, kādu jūs sagaidītu
no šāda veida precēm.
S – TĪMEKLIS – TĀLRUNIS
PAST

S – TĪMEKLIS – TĀLRUNIS
PAST

6 MĒ

Jūs iegādājāties
preces veikalā.

Jums nav likumā
noteiktu tiesību
atteikties no
pirkuma.
Tomēr veikali
var pēc savas
iniciatīvas ļaut
klientiem samainīt
vai atteikties no
preces noteiktā
termiņā.

STOP

Jūs iegādājāties
preces, pasūtot tās
pa pastu, internetā
vai pa tālruni,
vai nopirkāt tās
no tirgotāja, kas
apmeklēja jūsu māju
vai darba vietu.

14 D I E N A S

Jūs tās varat nosūtīt atpakaļ
14 dienu laikā pēc saņemšanas,
informējot pārdevēju par atteikuma
tiesību izmantošanu. Pēc tam
14 dienu laikā jums būtu jāsaņem
atpakaļ samaksātā nauda. Jums ir
jāsedz izmaksas par preču nosūtīšanu
atpakaļ tirgotājam, izņemot
gadījumus, kad tirgotājs jūs nebija
informējis par šo pienākumu.
NB! Ja bijāt izvēlējies preču piegādes
veidu, kas bija dārgāks par piedāvāto
standarta piegādi, jūs nevarēsiet
pieprasīt šo papildu izmaksu
atlīdzināšanu.

14 dienu laikā jūs
saņemat atpakaļ
samaksāto nauda.

14 dienu laikā jūs
nesaņemat atpakaļ
samaksāto naudu, un
tirgotājs atsakās to
atlīdzināt vai vispār
nereaģē uz jūsu
prasību.

CITA VALSTS
Tirgotājs ir no
citas dalībvalsts,
Norvēģijas vai
Islandes.

Sazinieties ar savas valsts patērētāju aizsardzības
iestādēm vai ar tuvāko Eiropas Patērētāju centru,
izmantojot tīmekļa vietni ec.europa.eu/consumers/ecc/ 
lai saņemtu bezmaksas palīdzību un konsultāciju!

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī infografika ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem,
un nebūtu jāuzskata par ES vai dalībvalstu tiesību aktu oficiālu interpretāciju.

Ikreiz, kad veicat
pirkumu, jūs noslēdzat
līgumu. Ja līgums
netiek apspriests
individuāli, tajā nedrīkst
būt iekļauti netaisnīgi
noteikumi, kas jūs
nostāda neizdevīgā
situācijā.
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Jūs konstatējat
problēmu pirmo 
sešu mēnešu
laikā pēc preču
saņemšanas.

Tiek pieņemts, ka defekts
pastāvēja jau tad, kad
saņēmāt preci, izņemot
gadījumus, kad tirgotājs
spēj pierādīt pretējo.
Tāpēc jums ir tiesības
uz preču bezmaksas
apmaiņu vai remontu, vai,
ja iepriekšminētās iespējas
ir pārlieku apgrūtinošas,
uz cenas samazinājumu
vai naudas atmaksu.
Dažās valstīs jums var
būt tiesības brīvi izvēlēties
kādu no šiem tiesiskās
aizsardzības līdzekļiem.

Problēma tiek
atrisināta samērīgā
laikposmā.

Precēm parādās
defekts pirmo
divu gadu, laikā,
tomēr jau ir pagājuši
seši mēneši kopš
to saņemšanas.

Jums joprojām ir
tiesības uz preču
bezmaksas apmaiņu
vai remontu vai
vismaz uz cenas
samazinājumu,
vai naudas
atmaksu. Tomēr
šajā gadījumā
jums, iespējams,
būs jāpierāda, ka
defekts pastāvēja
jau tad, kad
saņēmāt preci.

Precēm parādās
defekts vēlāk nekā
pēc diviem gadiem
kopš to saņemšanas.

ES tiesību akti
neregulē šādas
situācijas, taču
tirgotājs vai ražotājs,
iespējams, jums
tik un tā vēlēsies
palīdzēt.
Dažu valstu tiesību
aktos jums var būt
paredzētas papildu
tiesības.

Līgumā iekļautie
netaisnīgie
vispārīgie noteikumi
ir tādi, bez kuriem
līgumu var turpināt
pildīt. Piemēram,
tie paredz nesamērīgi
augstu līgumsodu
gadījumā, ja kavējat
maksājumu.

Līgumā iekļautie
netaisnīgie
vispārīgie noteikumi
ir tādi, bez kuriem
līgums nav
izpildāms. Piemēram,
tie paredz,
ka tirgotājs
vienpersoniski
nosaka to, vai
preces ir piegādātas
atbilstīgi līgumam.
Tādējādi tirgotājs
varētu pieprasīt
samaksu arī,
piemēram, par kāzu
torti, kas piegādāta
divas dienas
pēc kāzām!

Šie noteikumi nav
piemērojami (tie
ir spēkā neesoši),
bet līgums paliek
spēkā.

STOP
Viss līgums
nav saistošs
(ir spēkā neesošs).

Problēma netiek
pilnībā atrisināta
samērīgā laikposmā.

Vai jums joprojām ir
vajadzīga palīdzība?

JŪSU VALSTS
Tirgotājs
ir no jūsu
valsts.

Lūdziet palīdzību savas valsts patērētāju organizācijām
vai patērētāju aizsardzības valsts iestādēm!
Skatiet sarakstu, kas pieejams vietnē
ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm

