
 
Пет начина, по които ЕС Ви защитава при
пазаруване онлайн (видео)
 
Все повече хора пазаруват онлайн и се възползват от преимуществата, които
осигуряват правилата на ЕС. Научете повече от нашето видео.
 

Благодарение на единния цифров пазар закупуването на стоки в интернет е много по-
лесно и безопасно.
 
Основни права 
Законодателството на ЕС Ви гарантира правото да закупувате стоки и услуги от която
и да е страна в ЕС. Търговците нямат право да Ви пренасочват към местен магазин с
различни стоки и цени ‒ практика, известна като „геоблокиране“. Регламентът, който
сложи край на необоснованите ограничения на географски принцип, влезе в сила от 3
декември 2018 г.
 
Освен това търговците онлайн трябва да представят крайната цена още отначало, а не
да оставят неприятните изненади при плащането. Цената трябва да включва всички
данъци и други надбавки. Ако има допълнителни такси за свързани услуги като бърза
доставка или пътническа застраховка, не можете да бъдете таксувани за тях, освен ако
не ги изберете сами. Не можете да бъдете таксувани допълнително и за плащане с
кредитна или дебитна карта.
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Пазаруване онлайн
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/5-rights-when-buying-online_B01-ESN-191212-SHOP_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/5-rights-when-buying-online_B01-ESN-191212-SHOP_ev
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/edinen-tsifrov-pazar
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20180126STO94142/onlayn-pazaruvane-kray-na-gheo-blokiraneto-i-prenasochvaneto
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32018R0302
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_bg.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_bg.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shipping-delivery/index_bg.htm


Право на връщане или анулиране 
Имате право да върнете стоки, поръчани онлайн, в рамките на 14 дни и да получите
обратно парите си. Съществуват някои изключения, например за билети за влак или за
самолет, концертни билети или резервации за хотел. Трябва също така да
информирате търговеца, че искате да анулирате покупката.
 
Друго Ваше право е да анулирате поръчка, която не е доставена в рамките на
договорения срок или на 30 дни. В такъв случай Вие трябва да получите пълно
възстановяване на заплатеното.
 
Безплатна двугодишна гаранция 
Всички стоки, закупени в страни от ЕС, в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, имат поне
двугодишна гаранция. Правилата на отделните държави членки могат да осигуряват
допълнителна защита или отделни търговци могат да предлагат по-дълъг гаранционен
срок, но всичко това не отменя двугодишната гаранция.
 
Ако продуктът, който сте закупили, бъде повреден при доставка или е дефектен, не
изглежда или не работи според рекламираното, продавачът е длъжен да го поправи
или да го замени безплатно или да Ви възстанови част или цялата платена сума.
Гаранцията покрива и стоки втора употреба, закупени от търговец, но не и стоки,
продавани от частни лица.
 
Допълнителна информация
Страница на Европейската комисия за правата на купувачите
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https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_bg.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shipping-delivery/index_bg.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_bg.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_bg.htm

