
 

5 moduri în care vă protejează UE când cumpărați
online (video)
 
Din ce în ce mai multe persoane fac cumpărături online. Vizionați videoclipul nostru
pentru a afla cum garantează UE siguranța comerțului electronic.
 

Datorită pieței unice digitale, viața cumpărătorilor online este acum mult mai sigură și mai
ușoară.
 
 
Drepturile cheie Conform legislației UE, acum puteți cumpăra online produse sau servicii din
orice țară UE. Comercianții cu amănuntul nu vă mai pot redirecționa către un magazin local cu
prețuri și produse diferite - o practică ce este cunoscută drept blocare geografică.
Regulamentul care pune capăt blocării geografice nejustificate, aprobat de eurodeputați, a intrat
în vigoare în întreaga UE la 3 decembrie 2018.
 
 
În plus, vânzătorii online trebuie să clarifice toate costurile de la început, pentru ca europenii să
nu mai aibă surprize neplăcute la finalizarea tranzacției. Aceștia trebuie să furnizeze informații
clare despre prețul total, inclusiv toate taxele suplimentare. Dacă există taxe suplimentare
pentru servicii, cum ar fi livrarea expresă sau asigurarea de călătorie, nu trebuie să plătiți pentru
ele decât dacă le selectați. De asemenea, nu puteți fi taxat suplimentar pentru utilizarea cardului
de credit sau de debit.
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Video
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/ro/headlines/priorities/piata-unica-digitala
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20180126STO94142/cumparaturile-online-eliminarea-blocarii-geografice-si-a-redirectionarii
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/pricing-payments/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shipping-delivery/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shipping-delivery/index_ro.htm


Dreptul de a returna sau anula Aveți 14 zile pentru a returna o comandă făcută online, din
orice motiv și obținând rambursarea. Există câteva excepții, cum ar fi biletele de tren și avion,
biletele de concert sau rezervările la hotel. De asemenea, trebuie să informați comerciantul că
doriți să anulați achiziția.
 
 
Aveți și dreptul de a anula o comandă dacă nu este livrată la data convenită sau în termen de
30 de zile și primiți o rambursare.
 
 
Garanție gratuită de 2 ani
 
 
Toate bunurile cumpărate din țările UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sunt acoperite de o
garanție minimă de doi ani. Normele naționale pot oferi o protecție suplimentară, iar un
comerciant poate oferi și o garanție suplimentară, dar aceasta nu înlocuiește sau reduce
garanția de doi ani.
 
 
În cazul în care produsul cumpărat a fost deteriorat în timpul livrării, este defect sau nu arată
sau nu funcționează așa cum este prevăzut, vânzătorul este obligat să îl repare sau să îl
înlocuiască gratuit sau să vă ofere o reducere de preț sau o rambursare completă. Garanția
acoperă, de asemenea, bunuri second-hand cumpărate de la un comerciant, dar nu de la
persoane fizice.
 
Mai multe informaţii
Contribuția la creșterea economică: piața unică digitală a UE
Comerțul electronic în UE
La cumpărături în UE
Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor
Drepturile cumpărătorilor
Clienții nemulțumiți de cumpărăturile lor
Cumpărătorii de articole de modă
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https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shipping-delivery/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_ro.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638395/IPOL_STU(2019)638395_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/e-commerce-eu-how-you-can-make-most-out-it-consumer
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/index_ro.htm
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_ro
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/shopping-consumer-rights/index_ro.htm
https://what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/2/G14
https://what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/2/G23

