
                                                                                                                                                            
Приложение  „Казуси за правата на потребителите“ 

 

Казус 1 

Анна и новата рокля 

Ана отиде да пазарува и пробва безброй рокли. Най-накрая тя намери това, което 
търсеше, плати и се запъти към къщи. 

Когато се прибра, тя пробва роклята отново. Докато се гледаше в огледалото, се 
появиха първите съмнения, дали е направила наистина добър избор. 

След като вижда лицето на приятеля си, когато той забелязва новата рокля, тя разбира, 
че роклята действително не й отива. Тя иска да я подмени. 

Какво бихте направили в тази ситуация? Какво е възможно да се направи съгласно  
закона? 

Къде бихте могли да се информирате, дали и какво бихте могли да направите в такъв 
случай? 

 

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Казус 2 

Иво и неговата "Мисия за един по-добър свят" (ABO) 

Иво бил на път за Университета, когато млада жена го спряла с думите "Имате ли 5 
минути за един по-добър свят?"  

Изненадан, той казал заеквайки „ДА“ и останал на място. И тогава дамата започнала да 
разказва. По-късно Иво въобще не се сещал какво точно му обяснявала дамата. Но все 
още ясно си спомнял очите на жената. 

Когато същата вечер се прибрал от университета, той извадил от джоба си листче, 
което бил подписал. Това било спонсорско членство за „Мисия за по-добър свят“, което 
в бъдеще щяло да му струва 35 Евро на месец. 

Като студент той наистина не би могъл да си позволи това. Освен това той всъщност не 
знаел реално с какво се занимава този клуб. 

Какво бихте направили в тази ситуация? Какво е възможно да се направи съгласно  
закона? 

Къде бихте могли да се информирате, дали и какво бихте могли да направите в такъв 
случай? 

 

 



                                                                                                                                                            
Казус 3 

Кристин и нейния телевизор 

Кристин се премести в нов апартамент след развода си. След 2 години най-накрая 
спести достатъчно пари, за да може да си позволи нов, огромен телевизор с плосък 
екран за всекидневната си. 

Тя купи устройството от търговеца зад ъгъла. Той монтира устройството на стената. 

Докато гледаше телевизия, Кристин буквално се потапяше в историята на филмите. 
Организираха се киновечери и пуканките буквално преливаха, докато един ден след 3 
месеца картината остана "черна". 

Какво бихте направили в тази ситуация? Какво е възможно да се направи съгласно  
закона? 

Къде бихте могли да се информирате, дали и какво бихте могли да направите в такъв 
случай? 

 

 

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Казус 4 

Клаус и новата кола 

За първи път в живота си Клаус си купи нова кола - директно от конвейра, създадена 
точно по неговите представи. 

Трябваше да чака повече от три месеца за „доброто парче“. Последните няколко нощи 
преди да вземе колта си, той почти не можеше да спи. Жена му само „въртеше очи“, 
когато той говореше за новата си кола. 

Най-накрая настъпи времето. Клаус беше там половин час преди отварянето на 
магазина и се опита да зърне колата си. Когато продавачът забеляза това, той отвори 
магазина си 10 минути по-рано и заведе Клаус до неговата кола. 

Клаус не можеше да повярва на очите си, докато обикаляше колата. Задната броня 
имаше вдлъбнатина. Това трябва да се е случило по време на транспортирането. 

Какво бихте направили в тази ситуация? Какво е възможно да се направи съгласно  
закона? 

Къде бихте могли да се информирате, дали и какво бихте могли да направите в такъв 
случай? 

 



                                                                                                                                                            
 

Казус 5 

Кемал и куфарчето 

Кемал беше уморен да влачи работните си документи в старо, износено куфарче. Само 
теглото на куфара тежеше няколко килограма. 

Трябваше му ново стилно куфарче с каишка за носене. Той сърфира в интернет и бързо 
го намери. Незабавната доставка за следващия ден подтикна желанието му да купи и 
той поръча, без да се замисли. 

Когато на следващата вечер се прибра от работа, то вече беше там – новото му 
куфарче. Не беше много леко като тегло. Но това беше по-малкият проблем. Каишката, 
която бе описана в интернет като голяма, просто беше твърде къса. 

Полага силна воля, за да не приема нещата твърде сериозно. Но вероятно ще трябва да 
живее с това. 

Какво бихте направили в тази ситуация? Какво е възможно да се направи съгласно  
закона? 

Къде бихте могли да се информирате, дали и какво бихте могли да направите в такъв 
случай? 

"----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Казус 6 

Милица и телефонният указател 

Един ден, когато Милица отива до пощенската си кутия, намира тежък плик от фирма, 
която не познава. 

Тя отваря писмото и изважда телефонен указател на региона с придружаващо писмо и 
фиш за плащане. 

В придружаващото писмо е помолена да преведе такса за печат от 6,90 евро или да 
върне телефонния указател за нейна собствена сметка. 

Милица не знае защо изобщо е получила този телефонен указател. 

 

Какво бихте направили в тази ситуация? Какво е възможно да се направи съгласно  
закона? 

Къде бихте могли да се информирате, дали и какво бихте могли да направите в такъв 
случай? 


