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„М
Много по-сигу
п
урно се чувств
вам при
и
он
нлайн пазарув
п
ване, ка
ато зна
ая, че мога
да
а върна
а покуп
пките до
о 14 дн
ни“
По
отреби
ител

„С
С правото на отказ
о
по
отребиттелите
се чувств
ват по-ззащитени и вс
се почесто паззаруватт онлай
йн. Това
а даде
тласък на
а бизне
еса ми““
Тъ
ърговец
ц

Имам 14
4 дни да
д оглед
дам доб
бре про
одукта,
„И
ко
ойто куп
пих онл
лайн. Предост
П
татъчно
о е, за
да
а взема
а прави
илното решени
ие.
Вр
ръщане
ето на стоката
с
а е многго лесн
но“
По
отребиттел

3

Въ
ъведени
ие
Скъп
пи предприе
емачи,
Този
и наръчник е част от проекта „Го
отови за по
отребителсккото право““, специално
о предназначен за ми
икро-,
малкките и средн
ните предпр
риятия, обсл
лужващи поттребители.
в цяла Ев
Прое
ектът „Гото
ови за потребителскотто право“ е проект, който се изпълнява
и
вропа от BEUC
B
(Евр
ропейската организаци
ия на потр
ребителите) съвместно
о с UEAPM
ME („Гласъ
ът на МСП
П в Европа
а“) и
Euro
ochambres (А
Асоциациятта на европ
пейските тър
рговско-промишлени ка
амари). Фин
нансира се от Европей
йския
съюзз с подкрепа
ата на Европейския пар
рламент и Европейската
а комисия.
Целтта на проектта е да Ви помогнем
п
да
а изпълните изискванията на потребителското право на ЕС
С.
Потр
ребителскотто право на ЕС се съдъ
ържа в разли
ични законо
одателни акттове, приети
и от Европе
ейския съюз през
посл
ледните 25 години и тр
ранспониран
ни от всичкки държави – членки на ЕС, в нац
ционалното им право. През
2017
7 г. Европей
йската комиссия проведе
е оценка на
а това дали правилата все още иззпълняват своята
с
цел. Като
цяло
о резултатъ
ът беше положителе
п
н

1

. Споре
ед основна
ата констаттация орган
ните трябв
ва да прил
лагат

съществуващитте правила по-добре и предприяти
ията и потребителите също
с
трябв
ва да ги поззнават по-до
обре.
ектът „Готов
ви за потреб
бителското право“
п
има за цел да по
овиши знани
ията на търговците, и особено
о
на МСП,
М
Прое
за пр
равата на по
отребителитте и правните задължения, които им
и съответсттват.
Наръ
ъчникът се състои от пет
п модула. Всеки от тя
ях разглежд
да определе
ена тема отт потребителското прав
во на
ЕС:


Модул 1 третира пр
равилата отн
носно изискванията за предоставян
п
не на предд
договорна ин
нформация..



Модул 2 представя
я правилатта за право
ото на потр
ребителя на
а отказ от договори от
о разстоян
ние и
договори, сключени
и извън търгговски обектт.



Модул 3 се занима
ава със сред
дствата за защита, кои
ито търговците трябва да осигурят, ако не сп
пазят
даден до
оговор.



Модул 4 акцентира върху нелоялните търгговски практтики и нерав
вноправните
е условия в договорите.



Модул 5 представя алтернатив
вното решав
ване на спор
рове (АРС) и платформ
мата за онла
айн решаван
не на
спорове
е (ОРС) – официален
н уебсайт, управляван от Евро
окомисията и целящ да помогне
е на
потребителите и тъ
ърговците да
а решават своите споро
ове извън съ
ъда.

Този
и наръчник е само ед
дин от обра
азователнитте материал
ли, създаде
ени в рамки
ите на проекта „Готов
ви за
потр
ребителското право“. На уебсайта consumerlaw
wready.eu може
м
да нам
мерите и друуги учебни материали, като
виде
еа, минитесттове и „е-те
ест“, даващ правото на сертификатт. Освен тов
ва във форуума може да
д се свърже
ете с
експ
перти и други МСП.
Повеече информац
ция за оценкатаа, констатациитте и последващ
щите действия може да намер
рите на уебсайтта на Европейсската комисия (на
англи
ийски език): htttp://ec.europa..eu/newsroom/
/just/item-detaail.cfm?item_id=
=59332
1

4

В мо
одул 2 от на
аръчника се разглежда правото на отказ от до
оговори от разстояние
р
и договори, сключени извън
и
търгговски обектт. Описва се
е какво пред
дставлява правото
п
на отказ
о
и как се
с прилага тто в държав
вите – членкки на
ЕС, като Ви се дават
д
съвети, за да изпълните по-л
лесно законо
одателствотто.
и модул пред
дставя прав
вото на отка
аз, установено с Директива 2011/83
3/ЕС относно
о правата на
а потребите
елите
Този
(ДПП
П), според което
к
потреб
бителите ра
азполагат с право да се
е откажат от
о договори, сключени от
о разстояние, и
от по
отребителскки договори
и, сключени извън Ваши
ия търговски
и обект. За по-подробна
а информац
ция във връ
ъзка с
разп
поредбите на
н Директивата относно
о правата на
н потребите
елите проче
етете модул
л 1 или Рък
ководствотто на
Евро
опейската комисия,
к
пуубликувано на всички официални езици
е
на ЕС
С2.
Осве
ен тези хор
ризонтални изисквания
я може да са приложи
ими и други
и, предимно
о характерн
ни за отдел
лните
сектори – незав
висимо от изискваният
и
та за предо
оставяне на информаци
ия по ДПП или едновр
ременно с тях
т –
ред вида договор
д
(на
апр. потреб
бителски кр
редит, пакетно туристическо пъттуване и др.).
д
Тези други
д
спор
изиссквания са извън
и
обхва
ата на насто
оящия наръ
ъчник, но Ви
и препоръчв
ваме да се запознаете
е с онези отт тях,
3
коитто имат отно
ошение към
м Вашата сф
фера на дейност. База
ата данни за
з потреби
ителското право
п
и би
изнес

портталът „Ваш
шата Европа
а“4може да Ви бъдат отт полза за съ
ъбиране на необходимата информ
мация.
Надя
яваме се ин
нформациятта в наръчни
ика да Ви бъ
ъде полезна
а.

2

Вж. http://ec.europ
h
pa.eu/consume
ers/consumer__rights/rights‐ccontracts/direcctive/index_en.htm
Вж. https://e‐justic
h
e.europa.eu/ho
ome.do
4
Вж. http://europa.e
h
eu/youreurope/business/indeex_bg.htm
3
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Моду
ул 2

6

Какво пре
едставл
лява пр
равото
?
на отказ?

Правото на отказ
о
същесттвува независимо от то
ова
да
али договор
рът е за досттавка на сто
оки, на услугги
ил
ли на цифро
ово съдържа
ание.

Прав
вото на отка
аз е мощен инструмент,
и
, който
зако
онодателството на ЕС предоставя
п
н
на
потр
ребителя.
То позволява на
а потребите
еля да анули
ира, без да се
с
и договор в срок
с
от 14
обоссновава, поттребителски
дни от получава
ане на стока
ата или от скключването
а цифрово съдържание
с
на договор за усслуги или за
.
ребителски договор
д
е всеки догово
ор, който
Потр
търгговецът склю
ючва с потре
ебител, неза
ависимо от
това
а дали предм
метът му е доставка
д
на стоки, на
услууги и/или на цифрово съ
ъдържание.

Какво
К
е потреб
бителск
ки
договор
д
р за про
одажба
а от
разстоя
р
яние?
Договорите за продажб
ба от разсто
ояние са
по
отребителскки договори, при които липсва
л
ед
дновременн
но физическко присъстви
ие на търгов
веца
и на потребиттеля на едно място в момента на
рез средство за
скключването и то се осъществява чр
ко
омуникация от разстоян
ние. Пример
ри за догово
ори

Напр
ример такъв
в е договоръ
ът, сключен онлайн с

отт разстояние
е са споразууменията, сключени чре
ез

потр
ребителя във връзка с онлайн
о
прод
дажба на

по
оръчка по им
мейл, онлай
йн, по телеф
фона или по

книга
а5.

факс.
ф

Кога потр
ребител
лят разполага
п
н отказз?
на
с право

До
оговорът отт разстояние
е включва съ
ъщо така

Съгл
ласно Дирекктива 2011/8
83/ЕС относно правата
на по
отребителите (ДПП) по
отребителите разполага
ат
с право да се откажат
о
от потребител
п
лски
овори, склю
ючени от ра
азстояние, и от такива
а,
дого
склю
ючени извъ
ън Вашия тъ
ърговски обект.
о
При
тези
и два вида договори пра
авото се дав
ва, понеже се
с
пред
дполага, че „незащитен
„
остта“ на по
отребителя в
подо
обни особен
ни случаи е по-голяма, отколкото
о
пр
ри
друггите договор
ри. При дого
оворите от разстояние
р
потр
ребителят ня
яма възмож
жност да се увери
у
лично
ов

си
итуации, при
и които потр
ребителят по
осещава
тъ
ърговския об
бект само с цел да събе
ере
ин
нформация за стоките и
или услугите
е, а
вп
последствие
е се договар
ря и сключва
а договора
ди
истанционно
о. Например
р ситуацията, при която
о
по
отребителятт влиза в ма
агазин, разгл
лежда някол
лко
ча
анти, после се прибира и поръчва по
п телефона
а
ед
дна от чанти
ите, се счита
а за договор
р от разстоя
яние.
От друга стра
ана, ако дого
овор бъде съставен
с
в обект
о
на
а търговеца
а, но впослед
дствие бъде
е сключен
по
осредством комуникаци
ия от разсто
ояние, това няма
н
да
а се счита за договор отт разстояни
ие.

хара
актеристикитте на продукта, а при до
оговорите,

Също така, ако договаря
янето започн
не чрез

склю
ючени извън
н търговски обект,
о
потре
ебителят

омуникация от разстоян
ние (напр. им
мейл), но
ко

може
е да се окаж
же в ситуаци
ия, при която е по-уязви
им

на
акрая догово
орът се склю
ючи в обектт на търговеца,

на натиск.

то
ова не трябв
ва да се счи
ита за догово
ор от
ра
азстояние. Освен
О
това д
договорът от
о разстояни
ие не
об
бхваща резе
ервации на потребителя посредств
вом
ко
омуникация от разстоян
ние, какъвто
о би бил

5

Вж. модул 1 относсно задължени
ието за предосставяне на
предд
договорна инф
формация.

7

случ
чаят, ако поттребител се
е обади за ре
езервация в
рестторант.

Какво е потреби
ителски
и
ен извъ
ън
договор, сключе
търговски обектт?

2.. потребиттелка, прие
емаща изв
вършванетто
на
а специална телеком
муникацио
онна услугга
през мобил
лния телеф
фон (напр.. обаждани
ия
до САЩ за 1 евро/мин)

Дого
овори, състтавени извъ
ън търговс
ски обект, са
с
тези
и, които се скключват при
и едновреме
енното
физи
ическо приссъствие на потребителя
п
я и на
Вас//Ваши предсставители, но
н на място,, което не е
Вашият търговсски обект. Тъ
ърговски обе
екти има под
а (напр. мага
азини, камио
онетки,
всяккаква форма
щанд
дове и др.) и те служат за постоянн
но или
обич
чайно място
о на дейностт на търгове
еца.
Търгговските обе
екти включв
ват също обе
ектите, коитто
търгговецът изпо
олзва сезонно (напр. се
ергия за

3.. потребиттел, поръч
чващ книга
а чрез
по
ощенски услуги
у

слад
долед на пла
ажа през ля
ятото).
Обикновено догговорите, съ
ъставени изв
вън търговски
а, които се сключват
с
в дома
д
или на
обеккт, са такива
рабо
отното място
о на потребителя, или по
п време на
а
екскуурзия, орган
низирана отт търговеца.

1. по
отребител
лка, купува
аща рокля онлайн

4.. потребиттелка, купу
уваща прахосмукачкка
отт пътуващ
щ търговец
ц

8

5. по
отребител
лка, купува
аща абона
амент за

ли обосновкка за решени
ието си. Осв
вен това
ил

фиттнес от раб
ботното си
и място

по
отребителятт не трябва да понася никакви
н
разхходи,
ос
свен за връщ
щането на сстоката, но може
м
да пла
ати
на
амалена цен
на, ако е боравил непра
авилно с
пр
родукта, каккто ще обясн
ним по-ната
атък.
Правото на отказ
о
е напъл
лно хармонизирано в
че за него се
е прилагат едни
е
Съюза. Това означава, ч
ила във всич
чки държави
и членки.
и същи прави
д
предла
агате Вашитте продукти или
Независимо дали
слуги на поттребители отт други държ
жави членки
и,
ус
ср
рокът за пра
авото на откказ ще бъде един и същ
щи
не
е се налага да правите проучвания
я дали има
ра
азлики межд
ду степента на защита.

6. по
отребител
л, купуващ
щ възглавн
ница и
юргган по врем
ме на ексккурзия, оргганизиран
на
от търговец
т

Кои
К са изключ
и
енията
а от
правото
п
о на откказ?
В определени
и случаи поттребителят няма да има
раво да се откаже
о
от до
оговора. Пра
авото на откказ
пр
не
е съществув
ва при следн
ните догово
ори:
1)) при предо
оставянето на услуги, след
с
като
услугата е напълно и
изпълнена, при
п условие
е че
нието е запо
очнало с изр
ричното
изпълнен
предвари
ително съгла
асие на потр
ребителя и с
потвържд
дение от неггова страна,, че ще изгуб
би
правото си
с на отказ, след като договорът
д
бъ
ъде
изцяло иззпълнен от ттърговеца

Какви са конкретните права
п
н
на
п
теззи два
поттребителите при
вид
да дого
овори?
?

Пример: потребител
л, сключил договор
д
онл
лайн
с фитнес клуб за три занимания с личен
ор, които той
й започва да
а използва на
н
инструкто
следващи
ия ден и при
иключва, пре
еди да изтекат
14-те дни
и – така той се съгласяв
ва, че губи

Неза
ависимо дал
ли договоръ
ът се сключв
ва от

правото си
с на отказ, след като те
ези три

разсстояние или извън търго
овски обект,,

занимани
ия са осъществени;

потр
ребителят ра
азполага съ
ъс срок от че
етиринайсетт
кале
ендарни дни
и да премисл
ли решението си дали да
д
запа
ази сключения с търгове
еца договор
р.

2)) при доста
авка на стокки или услуги
и, чиято цен
на се
променя в зависимосст от колеба
ания на
вия пазар, които не моггат да бъдатт
финансов

Презз този перио
од потребиттелят може да
д се откаже
е

контролирани от търговеца и мо
огат да настъ
ъпят

от до
оговора. Няма нужда то
ой да дава обяснение
о

а отказ
по време на срока за

9

П
Пример:
сто
оките, чиято
о цена зависси от

в допълне
ение към сп
пециално по
оисканите отт

с
стойността
н чуждестр
на
ранна валута;

потребите
еля (поправ
вка или подд
дръжка),
правото на
н отказ важ
жи за тези до
опълнителни

п доставкка на стоки, изработени
и
3) при
по поръчка

услуги ил
ли стоки. По същия начи
ин, ако при

н потребиттеля или нед
на
двусмислено
о

посещени
ието търгове
ецът достав
ви стоки,

п
персонализи
ирани

различни от резервните части, необходими
н
за

П
Пример:
ко
остюм по поръчка;

ане на попра
авката или поддръжкат
п
та,
извършва
правото на
н отказ важ
жи за тези сттоки

п доставкка на стоки, които
к
е веро
оятно да
4) при

Пример: поискана п
поправка на покрив след
д

в
влошат
каче
еството си или
и имат кра
атък срок на
а

(
след буря). Ако в допълнение
повреда (напр.

г
годност

към попра
авката на по
окрива потр
ребителят ре
еши

П
Пример:
вссички нетрай
йни стоки, ка
ато пресни

да купи туухли от същ
щия търговец
ц, срокът за

з
зеленчуци;

отказ ще важи за теззи тухли. Съ
ъщо така, акко
елят реши д
да постави допълнител
д
потребите
ен

п доставкка на запеча
атани стоки, които не
5) при
м
може
да бъд
дат върнати
и поради съо
ображения,

слой изол
лация на поккрива, право
ото на отказз ще
важи за тази
т
услуга;

с
свързани
съ
ъс защитата на здравето, или по
х
хигиенни
причини и кои
ито са разпечатани след
д

9)) при доста
авка на запе
ечатани звуккозаписи или

д
доставката
и
им

видеозаписи или зап
печатан комп
пютърен

П
Пример:
ме
едицински игли; някои козметични

азпечатани след
с
достав
вката
софтуер, които са ра

п
продукти
катто червила; матраци;

авано в плас
стмасова
Пример: DVD, прода
опаковка,, която потребителят е отворил;

п доставкка на стоки, които
к
след доставката,
д
6) при
п
поради
свое
ето естество
о, са се смессили с други
и

10
0) при доста
авка на весттници, перио
одични изда
ания

с
стоки,
от кои
ито не може
е да бъдат отделени
о

или списа
ания, с изключение на договори
д
за

П
Пример:
пясък, смесен
н с друго вещ
щество;

абонамен
нт за достав
вката на таки
ива издания
я
Пример: ежедневниц
ци;

п доставкка на алкохо
олни напитки
и, чиято цен
на
7) при
е договорен
на при сключ
чването на договора
д
за

11
1) при догов
вори, сключе
ени по врем
ме на публич
чен

п
продажба
и чиято доста
авка може да
д бъде

търг

о
осъществен
на не по-рано от 30 дни и чиято

Пример: публичен тъ
ърг на карти
ини. Имайте
е

д
действителн
на стойност зависи от колебания
к
на
а

важи за аукц
ционни
предвид, че това не в

п
пазара,
коитто не може да
д бъдат контролирани

ми като eBayy;
платформ

о търговеца
от
П
Пример:
поръчване на вино от бъд
деща
р
реколта;

12
2) при предо
оставяне на
а услуги за настаняване
н
е,
които ням
мат за цел ж
живеене, при
и транспорт на
стоки, усл
луги по отда
аване на авттомобили по
од

к
потре
ебителят изрично е пои
искал от
8) когато

наем, кеттъринг или ууслуги, свързани с

т
търговеца
д го посети с цел извър
да
ршване на

развлекаттелни дейно
ости, ако договорът

н
неотложна
п
поправка
ил
ли поддръжкка. Ако при

предвижд
да конкретна
а дата или срок
с
на

т
това
посеще
ение търговецът предосстави услуги
и

изпълнен
ние

10

П
Пример:
резервация на
а стая в хоте
ел за даден
н
у
уикенд;
п предосттавянето на цифрово съ
ъдържание,
13) при

Трябва
Т
ли да и
информ
мирам
потреби
п
ителя за
а право
ото му на
отказ?
о

к
което
не се доставя на материален
н носител,
к
когато
изпъл
лнението е започнало
з
с

Да
а, в случаите, в които право
ото на оттказ

п
предварител
лното изрич
чно съгласие
е на

съ
ъществува, за да бъде то ефективно, търговецът

п
потребителя
я и той е поттвърдил, че
е знае, че по
о

е длъжен да информира потребител
ля за този факт
ф

т
този
начин ще
щ загуби пр
равото си на
а отказ

а, по който
о може да се откаже от
и за начина

П
Пример:
сва
аляне на пр
риложение за
з мобилен

до
оговора 7 . Информаци
И
ята, която трябва да се

т
телефон,
акко то е започ
чнало и потр
ребителят е

пр
редостави на потреби
ителя за правото му на

6

п
потвърдил,
че губи прав
вото си на отказ
о
.

оттказ, трябва
а да включва
а:

Ако искате да стте сигурни, че
ч потребиттелят



условията
а

азява съглассие в съотве
етствие със
изра



сроковете
е



начина за
а упражнява
ане на право
ото на отказз



факта, че
е потребител
лят поема разходите
р
за
а

зако
онодателството, че няма
а да има пра
аво на отказз,
може
е да поискатте от него да
д даде съгл
ласието под
след
дната форма
а: „С настоя
ящото се съггласявам за
а

връщане на стоките (плюс това, че ако

неза
абавното изп
пълнение на
а договора и

вена поща е невъзможн
но –
връщанетто с обикнов

потв
върждавам, че ще загуб
бя правото си
с на отказ от
о
дого
овора, след като свалян
нето или пря
якото
излъ
ъчване на ци
ифровото съ
ъдържание започне“.

и действи
ителните разходи)


факта, че
е ако потреб
бителят се откаже
о
от
договора, след като е поискал за
апочване на
а
услугите, той трябва да заплати
ионални разхходи за услу
угата, която
ое
пропорци

ено в модул 1, Директив
вата относно
о
Кактто бе обясне
прав
вата на потр
ребителите не се прила
ага при някои

ползвал до
д момента


ако е приложимо – ф
факта, че поттребителят

опре
еделени вид
дове договор
ри (наприме
ер договорите

ченията по-ггоре),
няма право на отказ (вж. изключ

за зд
дравно обсл
лужване или
и за финансо
ови услуги,

оятелствата
а, при които той губи тов
ва
или обсто

или за придобив
ване на нед
движимо имуущество). В

право

и случаи пра
авото на отка
аз съществуува
тези



един
нствено по силата
с
на ра
азпоредбите
е на други

стандартн
ния формул
ляр за отказ (вж. по-дол
лу
или в при
иложение 1)

прил
ложими сектторни законо
одателни акктове (напр.
Дире
ектива 2008
8/48/ЕО отно
осно потребителските

Тъ
ърговецът може
м
да пре
едостави на потребител
ля

кред
дити).

по
овече права
а от изискуем
он, наприме
ер
мите по зако
по
о-дълги сроккове, но при
и всички слу
учаи той трябва
да
а гарантира, че потреби
ителят полу
учава найма
алкото цяла
ата информа
ация за правото на отка
аз,
иззисквана съгласно закона.

6

Вж. точка а): потре
ебителят трябв
ва да даде пред
дварителното си
чно съгласие и да потвърди, че
ч ще загуби правото си на
изрич
отказ, след като догговорът бъде изцяло
и
изпълне
ен от търговеца
а.

7

Вж.
В модул 1 за изискванията за предоставяне на
пр
реддоговорна информация.
и

11

И за
а договорите
е от разстояние, и за тези, сключен
ни



извъ
ън търговски
и обект, търгговецът трябва да
пред
достави на потребителя
п
я стандартен формуляр
р
за оттказ от дого
овора на тра
аен носител (хартия, диск

Подпис на потребите
еля(ите) (сам
мо в случай
й че
ият формуля
яр е на харттия)
настоящи



Дата
(*) Ненуж
жното се заче
ертава.

и др.).
овор това може
м
да бъде
е например
При онлайн дого
йл, съдържа
ащ формуля
яра. Интерне
ет сайтът не
е
имей
може
е да се считта за предосставяне на информация
и
я
на тр
раен носите
ел, тъй като той не е посстоянен, а
пром
менящ се но
осител. Ето защо не е достатъчно
д
търгговецът само да насочи
и потребител
ля към
конккретна уебсттраница.

Какво пре
едставл
лява
андартн
ният формуля
яр за
ста
откказ?
Стан
ндартен фор
рмуляр за отказ, прилож
жим в целия
я
Съю
юз, е даден в самата дир
ректива8. То
ози доста
краттък стандарттен формуля
яр, който мо
оже да
наме
ерите и в пр
риложение 1,
1 трябва да бъде
пред
доставен на потребител
ля:


Много
М
е важн
но потребите
елят да се информира
и
ясно
и разбираемо
о за правото
о на отказ и да му се
пр
редостави стандартния
с
ят формуляр
р. Това
по
озволява на
а потребител
лите да упра
ажнят право
ото
еф
фективно, а на Вас да и
избегнете оттрицателнитте
по
оследици (в
вкл. евентуал
лни санкции
и) поради
не
еизпълнение (вижте въпроса за последствията
а
пр
ри неинформиране на п
потребители
ите за право
ото
на
а отказ).
Имайте предвид, че осве
ен чрез имей
йл и други
форми
ф
на ком
муникация ттърговецът може
м
да
пр
редложи на потребител
ля варианта с електронн
но
по
опълване и подаване на
а уебсайта на компания
ята
на
а стандартния формуля
яр за отказ или
и на
ра
авностойна декларация
я. В такива случаи
с
тъ
ърговецът тр
рябва незаб
бавно да изп
прати на тра
аен
но
осител потвърждение д
до потребите
еля за
по
олучаването
о на отказа.

С
Стандартен
формуляр за отказ (по
опълнете и
в
върнете
тоззи формуляр
р само ако желаете
ж
да се
с
о
откажете
от договора)



Д [името на
До
а търговеца
а, неговият географски
г
а
адрес
и кога
ато е прилож
жимо, номер
рът на факсса
м и електро
му
онният му адрес се поп
пълват от
т
търговеца]:



С настоящото уведомяв
вам/уведомя
яваме (*), че
е
с отказвам/отказваме (*) от сключения от
се
м
мен/нас
(*) договор
д
за покупка
п
на следните
с
стоки
(*)/за предоставян
п
не на следната услуга (*)
(



П
Поръчано
на
а (*)/получено на (*)



И
Име
на потр
ребителя(ите)



А
Адрес
на по
отребителя(и
ите)

Как
К се изчисля
и
ява сро
окът за
отказ?
о
Въ
ъв всички дъ
ържави членки срокът за
з отказ е
че
етиринайсетт дни. При д
договорите за
з продажба
че
етиринайсеттдневният ссрок започва
а да тече от
мо
омента, в ко
ойто потребителят влеззе във владе
ение
на
а стоката (ил
ли последна
ата стока/ча
аст в случай
й на
множество сттоки или сто
ока, състоящ
ща се от
множество по
оръчани пар
ртиди или ча
асти). Напри
имер
пр
ри онлайн покупка на ро
окля потреб
бителката им
ма
пр
раво да се откаже
о
от до
оговора в ср
рок до 14 дни от
по
олучаването
о на роклята
а и след тов
ва, за да вър
рне

8

Вж. приложение I, част Б от Дире
ективата относсно правата на
ебителите.
потре

12

рокл
лята, тя разп
полага с още 14 дни от датата на
инфо
ормиране на търговеца
а за отказа си.
с
При договорите за услуги и за онлайн цифрово
ържание ср
рокът започв
ва да тече от
о момента на
н
съдъ
склю
ючване на до
оговора. Например потребител,

Може
М
ли
и право
ото на отказ
о
да
бъде
б
иззключен
но?
Правото на отказ
о
е гаран
нтирано от
аконодателсството. То не може в ни
икакъв случа
ай да
за
бъ
ъде изключв
вано или огр
раничавано.

запи
исал се за он
нлайн езико
ови курсове по френски,
има правото да се откаже от
о договора в срок до 14
4

Вс
сяко изключ
чване или огграничаване
е на правото
о на

не на този договор.
д
При договоритте
дни от сключван

оттказ ще бъд
де незаконоссъобразно и вероятно ще
щ

с
це
ел началото на срока за
ависи от
със смесена
осно
овната цел на
н конкретни
ия договор, т.е. дали
дого
оворът е пре
еобладаващ
що за продаж
жба или за

бъ
ъде класифицирано катто нарушава
ане на
пр
равилата за
а неравнопра
авните усло
овия на
до
оговора и не
елоялните ттърговски пр
рактики9.

услууги, като ще важат съответно прило
ожимите

Не забравяйтте, че има ня
якои законо
ови изключен
ния

норм
ми за догово
орите за про
одажба или тези за

а отказ в опр
ределени сл
лучаи, които
о
отт правото на

дого
оворите за услуги. Напр
ример в случ
чай на

об
бяснихме по
о-горе.

покуупка от разсттояние на ра
адиоапаратт за кола,
койтто изисква ср
равнително просто инстталиране,
сроккът ще започ
чне от моме
ента, в който
о
ради
иоапаратът бъде доставен, докато при
склю
ючване на он
нлайн догов
вор за организирането на
н
семи
инар, който включва и раздаване
р
на химикали и
листтове на учасстниците, на
ачалото на срока
с
за отка
аз
ще започне
з
в мо
омента на сключването
о на този
дого
овор, понеже
е той е пред
ди всичко до
оговор за
услууги.
Неде
елите и офи
ициалните неработни
н
дни се

Какви
К
са
а после
едствия
ята, ако
о
не
н инфо
ормира
ате
потреби
п
ителите
е за пра
авото им
и
на
н отказз?
Информирането на потребителя за правото на
оттказ, преди да
д сключи п
потребителс
ски договор, е
много важно10.

вклю
ючват в 14-тте дни. Ако обаче
о
после
едният от 14
4-

Акко не инфор
рмирате поттребителя за
а правото му на

те дн
ни е неделя
я или офици
иален неработен ден,

оттказ, срокътт, в който мо
оже да прекр
рати договора,

сроккът за отказ изтича в кра
ая на следв
ващия

се
е удължава с 12 месеца
а! Това озна
ачава, че

рабо
отен ден.

по
отребител, който
к
не е и
информиран
н правилно за
з

Потр
ребителят е упражнил своевремен
с
но правото си
на оттказ, ако е изпратил
и
съобщението,, с което се

пр
равото си на
а отказ, разп
полага с 12 месеца и 14
4
дн
ни да анулира въпросни
ия договор.

отказва от догов
вора, в рамкките на пред
двидения
срокк от четиринайсет кален
ндарни дни.
Потр
ребителят трябва да до
окаже, че ре
ешението за
отказ е направе
ено в рамкитте на тези че
етиринайсетт
кале
ендарни дни
и. Ако се отккаже от дого
овора,
потр
ребителят им
ма още 14 дни,
д
за да въ
ърне стоката
а.

9

Вж.
В модул 4 за нелоялните тъ
ърговски практики и
не
еравноправнитте условия в до
оговорите.
10
Вж. модул 1 заа изискваниятаа за предоставяне на
пр
реддоговорна информация.

13

Дата на
а покупка: 01.06.17
0
г.

Обичае
ен срок: 14 дни 01.06.17 г.– 15. 06..17 г.

14 дни от датата, на
н която ин
нформацията за отказа е предосттавена

Максим
мален срок:: една година + 14 дни
и 01.06.17 г. – 15.06.18 г.
г

ърговец сте им предосттавили преди сключване
ето
тъ
авите
В случай че сте забравили да предоста

на
а договора, но не са длъжни да сле
едват

ормация за правото на отказ преди
и
инфо

не
епременно него.
н
Тъй ка
ато „тежестта на доказване“,

склю
ючването на договора, препоръчите
п
елно е да

че
е е направен
н отказ от договора в ра
амките на 14-

увед
домите потребителя въззможно най-скоро за

дн
невния срокк, е на потре
ебителя, в негов интере
ес е

това
а право (и пр
ри всички сл
лучаи в срокк до 12

да
а използва траен
т
носиттел. Ако търгговецът

месе
еца), при кое
ето той ще разполага
р
с 14
кале
ендарни дни
и от датата на
н уведомяв
ването.

пр
редложи на потребител
ля варианта за изпраща
ане
на
а деклараци
ията за отказ по електро
онен път през
уе
ебсайта му и потребите
елят използв
ва този вари
иант,
то
о търговецът трябва да изпрати на потребител
ля

По
о какъв начин потреб
бителятт
мо
оже да се
с откаж
же от
договора
а?
Потр
ребителите може да изб
бират начин
на, по който
да Ви
В информир
рат за реше
ението си за отказ от
дого
овора. Декла
арацията об
баче, в която
о се изразяв
ва
реше
ението за оттказ, трябва
а да бъде

по
отвърждени
ие (на траен носител).
Тъ
ърговецът не
н може да о
откаже упра
ажняването на
пр
равото на оттказ в предв
видения сро
ок.
Потребителят не е длъж
жен да дава обяснения за
з
е трябва да плаща ника
акви разходи,
оттказа си и не
ос
свен тези за
а връщане н
на стоките, ако
а търговец
цът
го
о е информи
ирал, че ще трябва да ги поеме.

недв
вусмислена.. Простото връщане
в
на стоките, без
ника
аква деклара
ация, че се прави отказз от договора
а,
не е достатъчно
о. Потребите
елите може да използва
ат
стан
ндартния фо
ормуляр за отказ,
о
който Вие като
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Мо
оже ли потреб
п
бител да
а
изп
ползва
а продукта пре
еди
откказа?

Поради тази причина, акко извършва
ате дейности
и,
д
за п
продажба, сключени
с
иззвън
вкключващи договори
тъ
ърговски обе
ект или от р
разстояние, препоръчва
аме
Ви да си изгр
радите систе
ема, позволя
яваща Ви да
а
роверявате дали потреб
бителят е боравил със
пр

Ако искат да пол
лзват право
ото си на откказ,

сттоките непра
авилно.

ребителите нямат
н
право
о да използв
ват продукта
а.
потр
Те обаче може да
д проверятт и изпробва
ат стоките до
д

Създаването
о на механиззъм за прове
ерка дали даден
д

пен, необход
дима, за да се
с уверят в естеството,,
степ

родукт е бил
л използван, ще е от по
олза в случа
ай на
пр

хара
актеристикитте и доброто
о функциониране на

сп
пор с потреб
бителя. В оп
пределени случаи
с
може
е

закупените стокки. Това на практика
п
озн
начава, че

на
апример да използвате специално създаден

ребителят може само да
а борави с продукта
п
и да
д
потр

ин
нструмент или
и процедуура за прове
ерка. Това може

го оггледа по същ
щия начин, по който би го сторил в

да
а е наприме
ер актуална система за контрол на

трад
диционен ма
агазин. Напр
ример потре
ебителят

сттоковите нал
личности, пр
рез която сттоките

може
е да пробва
а нов костюм
м в магазин, без да свал
ля

пр
реминават и се извършва непосред
дствена

етиккетите. Той обаче
о
няма да има прав
во да

пр
роверка дал
ли нещо лип
псва или има
а следи от

конф
фигурира софтуер на св
воя лаптоп111.

иззносване. Ра
азходите за
а тази проверка обаче ще
щ
бъ
ъдат за Ваш
ша сметка.

Ако потребителят е боравил с продуктите или ги е
олзвал в сте
епен, повече
е от необход
димото, за да
д
изпо

Имайте предвид, че в случаи, когато
о търговецът не

уста
анови естесттвото, харакктеристиките
е и доброто

ал за правотто на отказ и периодът е
е информира

им функционира
ф
ане, той не губи
г
правотто си на отка
аз,

дължен на 12 месеца, п
потребителя
ят може да се
с
уд

но тр
рябва да об
безщети търговеца за на
амалената

отткаже от догговора след
д доста врем
ме, през коетто

им стойност.
с

то
ой е използв
вал ефектив
вно продукта
а, без да носи
оттговорност за
з произтича
ащото износ
сване.

Напр
ример потре
ебителка няма право да
а купи рокля
я
по интернет, да я облече ед
днократно (н
напр. на

За
аконодателсството на ЕС
С не реглам
ментира

ество) и след
д това да се
е откаже от
сваттбено търже

пр
равоприлага
ането,що се
е отнася до отговорност
о
тта

дого
овора, и да върне
в
рокля
ята. В такъв случай

на
а потребите
еля за намал
лената стойност на стокките.

търгговецът мож
же да поиска
а от потреби
ителката да

Прилага се об
бщото догов
ворно и процесуално пр
раво

платти някаква част за нама
алената стой
йност.

на
а държавите
е членки и н
на търговцитте може да е

Кой трябв
ва да докаже
ането на стойн
ността
намалява
на продуккта?

по
озволено на
апример да намалят сум
мата за
въ
ъзстановява
ане. В Бълга
ария (чл.55, ал.4 от ЗЗП
П)
по
отребителятт носи отгов
ворност само
о за намале
ената
сттойност на стоките,
с
причинена от изпробванет
и
то
им
м, различно от необход
димото, за да установи

Ако потребител се откаже от
о договор, след
с
като е

ес
стеството, характеристи
х
иките и добр
рото им

олзвал продукта, тежесттта на доказзване, че
изпо

функционира
ф
ане. Потреби
ителят обач
че, не носи

стой
йността на продукта е на
амаляла, е на търговец
ца.

оттговорност за
з намалена
ата стойностт на стоките
е,
ко
огато търгов
вецът не го е уведомил за правото му

11

На стр. 55 от Ръко
оводството във
в връзка с Дире
ективата относсно
ата на потребителите може да
д намерите по
овече
права
практтически пример
ри: http://ec.euro
opa.eu/justice/cconsumermarke
eting/files/crd_guidance_bg.pdff

на
а отказ.
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По
оследиц
ци от оттказа
Кога
ато потребиттел Ви инфо
ормира за оттказа си, той
се оссвобождава
а от включен
ните в догов
вора
задъ
ължения.

Четири осн
новни прав
вила може
е да бъдат
си
истематиззирани:
1.. потребите
елят има пр
раво да се откаже от
договор в срок от 14 дни от досттавката на
стоките или сключването на дого
овор за услууги

Потр
ребителят заплаща раззходите за връщане на

чение на слуучаите, когатто цифрово
(с изключ

че те ще
стоките, освен ако
а е било договорено,
д

съдържан
ние е предоставено на нематериал
лен

ат за сметка
а на търгове
еца. Търгове
ецът обаче
бъда

носител – ако изпълн
нението е за
апочнало (т..е.

тряб
бва да инфо
ормира потребителя ясн
но и преди

потребите
елят е започ
чнал да сва
аля

склю
ючване на до
оговора за това,
т
че потребителят

съдържан
нието) и поттребителят е:
е а) дал

след
два да плати
и разходите
е за връщане
ето на

предвари
ително съгла
асието си и б) е потвърд
дил,

стоката. Ако тър
рговецът не го направи, той ще

че ще заггуби правото
о си на отказ);

бва да поеме
е разходите
е по връщан
нето.
тряб
2.. правото на
н потребителя на отказз се удължа
ава
Ако потребителят реши да се откаже от
о договор,

за срок до
о една година, ако търгговецът не го

бва да му въ
ъзстановите всички плащания, коитто
тряб

информира за наличието на това право;

сте получили
п
отт него. Възсттановяванетто трябва да
а
бъде
е извършено
о по същия начин, по ко
ойто е бил

3.. търговецъ
ът трябва да възстанов
ви напълно

платтен продуктъ
ът (т.е. не се
е разрешава
а

платената
а от потребителя сума в срок до 14
4

възсстановяване
е чрез замян
на на плаща
ането с

дни, считано от деня
я, в който е получил
п

вауч
чери за нова
а покупка). Например
Н
акко

ението за оттказа, но той
й може да
уведомле

потр
ребителят ре
еши да върн
не книгата, която
к
е купи
ил

задържи изплащанетто, докато по
олучи обраттно

от Вас онлайн с кредитната
а си карта, трябва
т
да муу

но доказател
лство, че
стоките или съответн

ълната цена
а на книгата
а,
възсстановите пъ

елят е изпра
атил стоките, в зависим
мост
потребите

вклю
ючително вссички такси и разходи за
а доставка, на

от това ко
ое от двете събития нас
стъпи по-рано;

сметтката, свърззана с изпол
лзваната за плащане
кред
дитна карта.
Търгговецът тряб
бва да възсстанови цяла
ата сума,
полуучена от поттребителя, в срок до 14 дни, считан
но
от де
еня, в който
о е бил инфо
ормиран за решението за
отказ от договор
ра.
ето обаче мо
оже да бъде
е задържано
о,
Възсстановяване
до момента,
м
в ко
ойто:

4.. потребите
елят трябва
а да върне продукта
п
в срок
с
до 14 дни
и от деня, в който е увед
домил
търговеца
а за решени
ието си за оттказ.

Какви
К
са
а санкц
циите, ако
а
търгове
т
ецът не
е спази
правила
п
ата за п
правото
о на
отказ?
о



получи стокките или
т
търговецът



т
търговецът
получи дока
азателство, че стоките са
с

Ка
акто вече бе
еше посочен
но, ако не пр
редоставите
е на

и
изпратени,
в зависимосст от това ко
ое от двете

по
отребителя информаци
ията за прав
вото на отказз,

с
събития
насстъпи по-ран
но.

то
ова право се
е удължава за допълнителен перио
од
до
о една годин
на.
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Осве
ен това, ако
о търговецътт не изпълни
и някое от

За
а да сте ная
ясно кое нац
ционално законодателство

прав
вилата, свър
рзани с прав
вото на отка
аз, това ще

е приложимо по отношен
ние на санкц
циите,

бъде
е нарушение
е на национ
налните норм
ми, с които се

пр
рочетете по-долу. Важн
но е също та
ака да обърн
нете

тран
нспонира Ди
ирективата относно
о
правата на

вн
нимание на раздела за компетентн
ните съдилища,

потр
ребителите, при което държавите
д
ч
членки

ко
ойто може да
д се окаже п
полезен в сл
лучай на спор,

12

опре
еделят възпиращи санккции . Бълга
арският ЗЗП
П

св
вързан с пра
авото на откказ. Българс
ските търгов
вци

пред
движда се на
алага глоба
а или имуще
ествена

сл
ледва да познават и спа
азват съответните

санккция в разме
ер от 1000 до
д 3000 лв. за
з всеки

на
ационални законодател
з
лства, особе
ено ако са по
о-

отде
елен случай на лице, ко
оето възпреп
пятства

бл
лагоприятни
и за техните
е потребител
ли. В същотто

прав
вото на потр
ребител да се
с откаже отт сключения
я

вр
реме санкци
иите, които б
биха се прил
лагали спря
ямо

дого
овор от разстояние или от договор извън

тя
ях при транссгранични пр
родажби бих
ха били тези по

търгговския обеккт.

съ
ъответното национално
о законодате
елство.

нични продаж
п
жби:
Трансгран
с
, когато
о
каккво се случва
предлагам прод
дуктите или
лугите си на потреби
п
ители
усл
изв
вън мо
оята стр
рана?

Особено
О
о отнош
шение към
к
продажб
п
бите Ви
и, насочени къ
ъм
чуждест
ч
транни потреб
бители
1
Съгласно закконодателсттвото на ЕС13
, ако Ваши
ите

ърговски дей
йности са на
асочени към
м потребители в
тъ
сттрани от ЕС, различни о
от Вашата, обикновено
о
за
аконодателсството, което е приложи
имо към

Разп
поредбите за правото на отказ са напълно
н

до
оговора Ви с чуждестра
анния потребител, е тов
ва на

харм
монизирани в ЕС. Това означава, че между

сттраната, в ко
оято той живее. Ако и двамата
д
сте

държ
жавите член
нки няма раззлики и прав
вата и

иззбрали разл
лично законо
одателство, този избор не

задъ
ълженията Ви
В са едни и същи в цел
лия Съюз.

мо
оже да лиши чуждестра
анния Ви по
отребител отт

Един
нствените разлики биха
а могли да бъдат,
б
както

за
ащитата, коя
ято предосттавят задълж
жителните

бе споменато, в размера на
а санкциите,определен

ра
азпоредби в държавата
а му на месттоживеене.

ържавите чл
ленки.
от дъ

Следователн
но, ако примерно Вашия
ят уебсайт е
асочен към потребителите в държа
ава членка,
на

12

Нап
пример в Итали
ия в член 27 отт Потребителсккия кодекс е
опред
делена минима
ална глоба от 5000
5
евро и ма
аксимална
финансова санкция от 5 000 000 евро.
е
Тези суми
и се дължат за
шения или на Директивата
Д
оттносно нелоялн
ните търговски
наруш
практтики, или на Ди
ирективата отно
осно правата на
н
потре
ебителите, или и на двете едн
новременно. В случай на
повта
арящо се неспа
азване на разпо
оредбите органът може да
разпо
ореди преустан
новяване на де
ейността на тър
рговеца за
перио
од, ненадвишаващ 30 дни. Въ
ъв Франция в преразгледания
п
я
Потре
ебителски коде
екс от 2016 г. са
с определени глоби в размер
р
до 30
000 евро (за фи
изическите лиц
ца) или до 15 00
00 евро (за
юридическите). В Ки
ипър нарушава
ането на Дирекктивата относно
ата на потребителите се нака
азва с до 5% отт годишния
права
оборо
от или до 200 000
0 евро. В Латтвия наказания
ята са до 10% от
о
годиш
шния оборот с максимален
м
ра
азмер от 100 00
00 евро, а в
Нидерландия до 1%
% от годишния оборот
о
или до 900 000 евро.
ъщо така таблицата със санккциите в модул
л 1,
Вж. съ
ПРИЛ
ЛОЖЕНИЕ 2.

ко
оято е налож
жила езиков
ви изисквани
ия съгласно
чл
лен 6, парагграф 7 от Ди
ирективата относно
о
пра
авата
на
а потребите
елите, Вие трябва да пр
редоставите
е на
по
отребителя договорната информац
ция на езика
а,
оп
пределен отт тази държа
ава членка. В по-общ пл
лан,
ко
огато реклам
мирате или предлагате Вашите сто
оки
ил
ли услуги в други
д
държа
ави членки, трябва да
сп
пазвате стан
ндарта на за
ащита споре
ед

13

По-специално Регламент № 593/2008, изве
естен като „Рим
м І“.
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потр
ребителското право на страните,
с
в които
опер
рирате.

Кога се сч
чита, че
е сте на
асочили
ата си дейнос
д
ст
търговска
нкретно
о към потреби
п
ители в
кон
друга стр
рана?

ателството н
на ЕС предв
вижда, както
о
1.. Законода
описваме
е в модулите
е на „Готови
и за
потребите
елското пра
аво“, значите
елен брой
хармониззирани разпо
оредби за за
ащита на
потребите
елите. Тези правила са
а приложими
ив
целия Съ
ъюз.
2.. Дори за някои
н
елеме
енти все още
е да има
разлики между
м
държ
жавите членкки, това не
означава, че не може
е да сключвате договор
ри с

Съдъ
ът на Европ
пейския съю
юз е определ
лил редица

елите, изготтвени съгласно Вашето
о
потребите

неиззчерпателни
и критерии, позволяващ
п
щи да се

законодаттелство: ка
акто бе обяснено по-горе,

уста
анови дали маркетингов
м
вата Ви дейн
ност е

може да се
с споразум
меете с потр
ребителя да се

насо
очена към оп
пределена държава
д
чле
енка. Тези

прилага друго
д
законо
одателство, при което Вие
В

криттерии включват наприме
ер използва
ането на

трябва са
амо да спазв
вате задълж
жителното

езиц
ци или валутти, различни
и от обичайн
но

потребите
елско право
о на държавата членка, в

изпо
олзваните в държавата членка, в ко
оято е

която жив
вее потреби
ителят.

уста
ановена Ваш
шата фирма, посочването на

3.. На практи
ика задължи
ителното потребителско
о

теле
ефонни номе
ера с междуународен ко
од,

законодаттелство в др
руга държав
ва ще има

употтребата на име
и
на доме
ейн от първо
о ниво,

значение само ако не
еговите правила предла
агат

разл
лично от тов
ва на държавата членка
а, в която е

а защита от тези във Ва
ашата правн
на
по-голяма

1
уста
ановена Ваш
шата фирма14
.

Ако обаче Ваши
ите дейности
и не са насо
очени към
С
а потребител отт друга
другги страни в Съюза,
държ
жава – членка на ЕС, се
е обърне към Вас по
собсствена инициатива, се прилага
п
Ваш
шето
наци
ионално законодателство.

Какво озн
начава на пракктика
ва за Вас?
тов
Кое законодаттелство се
е прилага при
тран
нсграничн
ните Ви договори?

система или
и законод
дателството, за което стте се
споразумели с потре
ебителя. Таккъв може да
а
аят ако сроккът на
бъде например случа
я според закконодателството
законоватта гаранция
в странатта на потреб
бителя е по--голям от този
съгласно Вашето нац
ционално за
аконодателсство.
4.. Благодар
рение на обуучителните модули „Готтови
за потреб
бителското п
право“ ще стте
предвари
ително наясн
но какви доп
пълнителни
изисквани
ия е възмож
жно да са пр
риложими в
държава членка, към
м която смяттате да насо
очите
ата си дейно
ост.
търговска
5.. Въпросътт за приложи
имото закон
нодателство
о

На пръв
п
поглед може да изглежда слож
жно за един
н

често пътти ще има зн
начение сам
мо ако межд
ду

малъ
ък търговец
ц да спазва законодател
з
лствата в

Вас и поттребителя въ
ъзникне нес
съгласие. Мн
ного

стра
аните на раззличните си клиенти. То
ова може да
а

недоразумения може
е да бъдат решени
р
по

откаже някои тъ
ърговци да предлагат
п
св
воите стоки

с
ил
ли чрез фирмения Ви оттдел
взаимно съгласие

или услуги зад граница.
г
На практика об
баче:

за жалби.

14

За повече инфо
ормация вижтте съединени
ите дела на
of
Съдаа C 585/08 и C 144/09, Peteer Pammer и Hotel Alpenho
Gesm
mbH.
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Когато по
о трансгграниче
ен
в
не спор
р, кой
договор възник
ъд е ком
мпетенттен?
съ
Ако, когато пред
длагате свои
ите стоки ил
ли услуги,
очвате дейностите си къ
ъм потребиттели в други
и
насо
стра
ани от ЕС и се
с случи да имате спор
р с някой от
потр
ребителите Ви
В от друга страна в Съ
ъюза, имайтте
пред
двид, че ком
мпетентният съд за разр
решаването
о
на то
ози спор вин
наги ще бъд
де, съгласно
о
зако
онодателството на ЕС, този
т
на стра
аната, в коятто
живе
ее потребиттелят. Не мо
оже да съдите
потр
ребителя в съд
с на друга
а държава и ако
опре
еделите във
в Вашите об
бщи условия
я подобна
възм
можност, рисскувате сериозна глоба
а. За сметка
на то
ова потреби
ителят има възможност
в
тта да Ви
даде
е под съд съ
ъщо и във Вашата държ
жава. При
тран
нсгранични случаи,
с
за да
д бъде решаването на
спор
рове по-лесн
но, ЕС създа
аде платформа за ОРС
С,
коятто позволява
а комуникац
ция между си
истемите за
а
АРС
С в различни
ите държави
и членки15.
Пример: ако сте
е френски търговец,
т
усстановен в
лгийски
Лил,, а продаватте продуктитте си на бел
потр
ребители, не
е може да вп
пишете в об
бщите си
усло
овия, че в сл
лучай на спо
ор единствените
комп
петентни за разрешаван
нето му съд
дилища са
тези
и в Лил.

15

Вж. модул 5 от нааръчника.
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Контроле
ен списък за тъ
ърговц
ците:

За
а по-сигур
рно винаги
и проверяв
вайте:

1. дали съ
ъществува
а право на отказ на потребите
п
еля за вид
да потреби
ителски
договор
р, който скл
лючвате;
е информирали сво
оевременн
но и ясно потребите
п
еля заправ
вото му
2. дали сте
на отказз;
3. дали сте
е информирали сво
оевременн
но и ясно потребите
п
еля, че всл
лучай
на реше
ение за оттказ от догговора, той
й трябва да
д поеме разходите
р
еза
връщане на продукта на тъ
ърговеца;
е предоставили на потребите
еля станда
артния фо
ормуляр заотказ;
4. дали сте
5. дали, акко потреби
ителят реш
ши да се откаже
о
от договор, спазвате
с
в
всички
задълже
ения, и оссобенотези
и за пълно
о връщане
е на паритте на потр
ребителя.

20

При
П
илож
жен
ния
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ПР
РИЛОЖЕ
ЕНИЕ 1 – Стан
ндартен
н форм
муляр за
а отказз съглас
сно
приложен
ние І, ча
аст Б отт Дирекктивата
а относ
сно пра
авата на
а
поттребителите
(поп
пълнете и върнете тоззи формуля
яр само ако желаете
ж
да
а се откаже
ете от дого
овора):


Д [името на
До
н търговец
ца, неговият
т географсски адрес и когато е пр
риложимо, н
номерът на факса му и
е
електронни
ият му адре
ес се попълв
ват от тър
рговеца]:



С настоящото уведомяв
вам/уведомя
яваме (*), че
е се отказва
ам/отказваме (*) от склю
ючения от мен/нас (*)
д
договор
за покупка
п
на следните
с
сто
оки (*)/за предоставяне на следнатта услуга (*)



Поръчано на
н (*)/получе
ено на (*)



И
Име
на потр
ребителя(ите)



А
Адрес
на по
отребителя(и
ите)



П
Подпис
на потребителя
п
я(ите) (само в случай че
е настоящия
ят формуля
яр е на харт
тия)



[Дата]

(*) Ненужното
Н
се
е зачертава
а.
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ОТК
КАЗ ОТ ОТГОВОРНО
ОСТ:
Този
и документ е изготвен за Европе
ейската комисия, но оттразява мне
енията единствено на своите авттори.
Коми
исията или авторите
а
не
е носят отгов
ворност за начина
н
на уп
потреба на информацията, съдърж
жаща се в не
его.
Този
и документ не
н е правно
о обвързващ
щ и не пред
дставлява оф
фициално тълкуване
т
на законодаттелството на ЕС
или на национа
алното право
о, нито мож
же да осигур
ри цялостна и пълна пр
равна консул
лтация. Той
й няма за це
ел да
ени профессионалната правна кон
нсултация по
п конкретни въпроси. Читателите
е трябва съ
ъщо така да
д са
заме
наяссно, че в мо
омента се разглеждат
р
законодател
лни предло
ожения на равнище
р
на ЕС и на на
ационално ниво.
н
Всякка хартиена
а версия на модули
ите следва да се св
вери с еве
ентуални а
актуализаци
ии на уебссайта
www
w.consumerla
awready.eu.
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