VODIČ KROZ OVOGODIŠNJU
PREDBLAGDANSKU KUPNJU 2017:
Ovogodišnja predblagdanska potrošačka groznica je polako osjeća. Neki od dobrih
poznavatelja kupovnih navika potrošača u Republici Hrvatskoj govore o tome kako je
iz godine u godinu rasla potrošnja od početka studenoga do stare godine.
Najavili su (1) nedostatak oraha i maslaca, (2) poskupljenje niza prehrambenih
artikala i (3) nekih usluga i naknada ….
Sugestije Društva „Potrošač“:
-

-

-

-

Pročitajte tekst „10 temeljnih načela zaštite potrošača u EU“
http://www.savjetovaliste.potrosac.hr/images/pdf/consumer_protection_in_the
_EU.pdf
Češće posjetite link „Katalozi.net / Svi katalozi na jednom mjestu“
http://katalozi.net i
„Božić 2017 - Katalozi“ http://katalozi.net/bozic-2017
kako biste:
a) Pravovremeno PLANIRALI troškove i dinamiku predblagdanske kupnje
2017.
Ne zaboravite „financijski fond premosnica“ za plaćanje neplaniranih
troškova i obveza tijekom
razdoblja studeni i prosinac 2017, te posebice tijekom siječnja 2018.
godine
b) Ostvariti potrošačko pravo na izbor
c) Ostvariti pravo „Uspoređivanje cijena“
Prolistajte „Zakon o zaštiti potrošača“ http://www.propisi.hr/print.php?id=12947
, posebice proučite članke 4, 10, 13, 30-38, 43, 54, 72, 73 i 138
Prolistajte „Zakona o obveznim odnosima“
http://www.propisi.hr/print.php?id=849, posebice proučite nekoliko značajnih
članaka 3-10, 400-441
Ponovite „Vaša potrošačka prava i obveze“
Čuvajte račune jer „Ne računa se bez računa“

-

Čuvajte ovjerene Jamstvene listovi
Predblagdanska kupnja nije izlet niti utrka na 100 m

„Predblagdanska kupnja 2017. godine NIJE IZLET“ već planska i
odgovorna aktivnost koja uključuje
(1) odgovornost prema zdravlju Vaše obitelji, posebice prema sigurnosti
djece,
(2) odgovornost prema obiteljskom proračuna, te
(3) čekaju Vas računa u siječnju 2018. godine

-

Ne zaboravite „Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljeni izvan poslovnih
poslovnih prostora trgovca
Praksa tržišta SAD, Kanade, stare EU i naši eksperti za područje „ponašanje
potrošača na tržištu“ savjetuje potrošačima

„IZBJEGAVJTE IMPULZIVNU KUPNJU Impulzivna kupnja je
svaka neplanirana kupnja bez prethodno formiranog stava ili
razmišljanja o mogućim posljedicama kupnje na vaš novčanik“
https://www.stedopis.hr/sto-je-impulzivna-kupnja-i-kako-je-izbjeci

-

Ne zaboravite „Imate pravo na pisani prigovor (reklamaciju)
i korake „Reklamacijskog postupka“

-

Ne zaboravite „Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljeni izvan poslovnih
poslovnih prostora trgovca ….

Zagreb, 5. studenog 2017. Godine
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