
                                                                                                                                                            
Приложение „Решения на казусите за правата на потребителите“ 

Казус 1 
Анна и новата рокля 
Няма право на замяна или връщане за 
покупки в местен магазин. Всъщност 
Анна имаше възможността да облече 
роклята в магазина. 
Независимо от това, Анна може да 
попита търговеца дали той ще вземе 
роклята обратно като жест на добра воля 
или ще я замени с друга 

Случай 2 
Иво и подписката му 
Тъй като Иво е подписал договора за 
спонсорско членство на улицата, а не в 
магазин, той може да се откаже от 
договора до 14 дни. За предпочитане в 
писмен вид и с обратна разписка за 
потвърждение при получаване. Същото 
важи и за сделки, които са сключени в 
собствения ви дом (продажби от врата 
до врата). 

Казус 3 
Кристин и телевизора 
В този случай е в сила законовата 
гаранция (двегодишна). Това означава, 
че търговецът ще трябва да ремонтира 
телевизора или да го смени с нов. Ако 
проблемът възникне през първите 6 
месеца от покупката, търговецът не може 
просто да твърди, че купувачът е 
използвал устройството неправилно. Той 
също трябва да може да го докаже. След 
6 месеца купувачът трябва да докаже, че 
не е виновен. 

Казус 4 
Клаус и новата кола 
В този случай това е открита щета. Това 
трябва да бъде отстранено от търговеца 
без допълнителни разходи. Ако дефектът 
не може да бъде отстранен, може да се 
предложи намаляване на цената. В този 
случай бронята просто се сменя. 

Казус 5 
Кемал и куфарчето 
В случая Кемал е късметлия, защото е 
поръчал чантата по интернет. Законът за 
продажбите от разстояние се прилага за 
поръчки по интернет, каталог или 
телефон. Това позволява на Кемал да 
изпрати чантата обратно на търговеца в 
рамките на 14 дни от получаването. Той 
обаче трябва да поеме разходите за 
връщането на пратката, освен ако не е 
договорено друго. Той трябва да получи 
обратно платената сума. 

Казус 6 
Милица и телефонния указател 
Тъй като Милица не е поръчала 
телефонния указател, тя не трябва да 
връща нито телефонния указател, нито 
да плаща таксата за печат. 
Тя може да запази телефонния указател 
или да го изхвърли заедно с отпадъчната 
хартия. 

Следните институции могат да помогнат с въпроси относно защитата на потребителите: 

Камара на труда, Австрия – www.arbeiterkammer.at 

Асоциация за информация на потребителите, Австрия – www.vki.at 

Министерство по социалните въпроси, Австрия – www.konsumentenfragen.at  

Комисия за защита на потребителите, България - https://kzp.bg/   


