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Решение и обяснения "Пазарувай или се провали" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предаване на данни: Сигурно SSL криптиране, разпознаваемо под https:\ 
или обозначено с иконка на зелен катинар (в противен случай не 
въвеждайте никакви данни за банка или кредитна карта!) 

 
www.guetezeichen.at 
Реномирани доставчици, разпознаваеми по техния печат за одобрение 
(австрийски печат за одобрение за електронна търговия или доверен 

магазин). Общи условия (доставчик или лице за контакт, адрес), 
правила и условия, политика за анулиране и т.н. предоставят 
допълнителна информация или информация предварително за 

търсачките (име на магазина и опит) или рецензии (внимание: те също могат да бъдат 
„фалшиви“!)  
 
 

Общи условия: формулирани са за стандартизиране на сделките, които ще се 
сключват. Регулира например гаранционни искове, искове за щети, 
задържане на собственост и други. Всеки уебсайт за онлайн търговия трябва 

да има свои Общи условия. Най-често те се намират в долната част на сайта. 
 

Най-сигурният вариант за купувачи: наложен платеж. Ако не познавате сайта 
използвайте наложен платеж. Покупка по сметка означава напр. банков 
превод или плащане с карта. Дори да е предплатена пак съществува риск. 
Изисква се доверие (аванс) от страна на продавача. Не винаги е възможно за 

всички купувачи (поради кредитоспособност). 

Български аналог:  
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Можете да се откажете от покупката и да върнете стоката в рамките на 
поне 14 дни. Въпреки това, има изключения за някои стоки или услуги 
(например онлайн изтегляния, носители на данни, ...) 

 Български аналози:- тук минималния срок е 14 дни, а някои търговци дават и повече 
време. 
 

                          
 
 

Не се плашете от неоправдани сметки! Обърнете се към 
https://www.ombudsman.bg/ или https://kzp.bg/! Проверявайте редовно 
банковите извлечения и извлеченията от кредитни карти. 

Български аналог: 

 
 

Под www.whois.com/whois (международна страница за проверка на 
домейни) можете да видите кой е регистрирал домейна на онлайн 
магазина (Има ли съвпадение с търговеца, описан в Общите условия?!) 

Проверката е сигурна за ЕС 
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„ГРЕШНИ“ или несъответстващи части от пъзел 
(не пасват на безопасно онлайн пазаруване): 

 
Несигурно предаване на данни 
(Протокол за прехвърляне на хипертекст без транспортно криптиране) 
 

 
„ИЗГОДНА ПОКУПКА“: сравнете цените (напр. https://www.pazaruvaj.com/)  
„Акция“, „само днес“, „2 за 1“ и т.н. не винаги е по-евтино. Всяка оферта 
има причина – поставяйте под въпрос! Вероятно допълнителна цена?! За 

поръчки в страна извън ЕС може да се прилагат и мита. Пазете се от "безплатно"! 
Уловка за абонамент или други условия (прехвърляне на данни), приложени към него; 
Прочетете дребния шрифт! 
 

Начин на плащане: 
Ако се предлага само предплащане, сериозността е под въпрос! Не изпращайте 
преводи в брой през "Western Union" или куриерска компания към непознати. 
 
В България по разпространена технология за сигурност при плащане с банкови карти е 
системата на 3 D Secure.  

 
 

Забавяне на доставката: 
Ако доставката не бъде извършена навреме, купувачите могат да се оттеглят 
от договора – като определят разумен гратисен период – или да продължат 
да държат на доставката. 
 

Фалшивите магазини (за разлика от реномирани доставчици) 
обикновено не се разпознават веднага като такива! Общи условия  
(доставчик или лице за контакт, адрес), правила и условия, политика 

за анулиране и т.н. предоставят допълнителна информация или информация 
предварително за търсачките (име на магазина и опит) или рецензии (внимание: те 
също могат да бъдат „фалшиви“!) 
  


