
 

Lepšia práva pre zákazníkov online i kamenných
obchodov
 
Európsky parlament dnes prijal nové pravidlá, ktoré posilnia práva spotrebiteľov pri
nákupe tovaru i digitálneho obsahu na internete aj v kamenných obchodoch. Viac v
našom videu.
 
V utorok 26. marca Európsky parlament prijal dve smernice, ktoré posilnia právo spotrebiteľov
na náhradu, ak mi bude predaný chybný tovar. Pravidlá sa budú vzťahovať na fyzické aj
digitálne tovary. Smernice prinesú jednotný systém, ktorý budú musieť rešpektovať všetci
predajcovia v EÚ.
 

Digitálny obsah 
 
V mnohých krajinách EÚ dodnes neexistujú jasné pravidlá pre predaj digitálnych tovarov, ako
sú napríklad mobilné aplikácie, hudba alebo hry. Ak zakúpená hra nefunguje, ako by mala,
spotrebiteľ často nevie, či má právo na náhradu a ako má pri reklamácii postupovať. Smernica o
dodávaní digitálneho obsahu by mala tento problém vyriešiť.
 
Vzťahovať sa bude nielen na jednorazové nákupy, napríklad keď si kúpite hru do smartfónu, ale
aj na predplatné, keď každý mesiac platíte, aby sme mali prístup k hudbe alebo filmom.
Spotrebiteľ bude samozrejme chránený, keď za obsah zaplatí peniazmi, ale aj vtedy, ak obsah
dostane výmenou za svoje osobné údaje, ako je to napríklad v prípade sociálnych sietí.
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Video
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/consumer-protection-sales-of-goods-and-digital-content_N01-PUB-190301-
ONLI_ev
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https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers
https://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190121IPR23915/consumers-rights-against-defective-digital-content-agreed-by-eu-lawmakers


Ak problém nebude vyriešený v rozumnej časovej lehote, spotrebiteľ bude mať právo na zľavu
alebo vrátenie peňazí do 14 dní.
 
Fyzické tovary 
 
Ak je software súčasťou fyzického tovaru (ako napríklad smart chladničky), tieto prípady bude
upravovať smernica o predaji tovaru.
 
Nové pravidlá sa budú vzťahovať na online a offline predaj fyzických produktov v celej EÚ a
prinesú jednotnú úroveň ochrany vo všetkých členských štátoch. Tvorcovia smernice očakávajú,
že zvýši dôveru spotrebiteľov a podnikateľom prinesie viac právnej istoty, čo by mohlo malým
firmám priniesť viac príležitostí predávať do zahraničia.
 
Nové lehoty 
 
Zákazníci z celej EÚ budú mať dva roky na reklamáciu chybného tovaru u predajcu, nezáležiac
na tom, či je to mobilná aplikácia alebo práčka.
 
Nové pravidlá predlžujú čas, počas ktorého nebude na zákazníkovi dôkazné bremeno. Ak sa
chyba objaví v lehote do jedného roka od doručenia alebo stiahnutia, bude sa vychádzať z
toho, že existovala od začiatku a zákazník nebude v tomto čase povinný dokazovať, že tovar,
služba alebo digitálny obsah mal vady.
 
Ďalšie kroky 
 
Smernice ešte musí prijať Rada ministrov. Členské štáty budú mať potom dva roky na to, aby
ich zapracovali do svojho právneho poriadku.
 
Tlačová správa
Parlament posilnil práva spotrebiteľov pri nákupoch online i v kamenných obchodoch (anglicky)

Digitálny obsah
Spravodajkyňa Evelyne Gebhardt
Spravodajca Axel Voss
Legislatívny postup

Predaj tovarov
Spravodajca Pascal Arimont
Legislatívny postup
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/economy/20180222STO98438/reklamace-vadnych-produktu-nova-pravidla-pro-lepsi-celounijni-ochranu
http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20190321IPR32116/parliament-boosts-consumer-rights-online-and-offline
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/1913/EVELYNE_GEBHARDT/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/96761/AXEL_VOSS/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-digital-content-and-digital-services
http://www.europarl.europa.eu/meps/sk/24922/PASCAL_ARIMONT/home
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-jd-consumer-sale-of-goods

