La llei, per protegir els drets dels consumidors, estableix una
regulació per a la venda de productes a preu rebaixat, liquidacions
i saldos, que determina quan, com i de quina manera es pot fer.
A les REBAIXES, sàpiga que els productes:
- Han de ser nous, actuals i de qualitat.
- Han d’haver estat exposats en l’oferta habitual de venda i abans
del període de rebaixes.
- Han d’exhibir, en lloc visible i al costat del preu habitual, el preu
rebaixat.
- No perden la garantia.
- Han de portar l’etiqueta o les instruccions d’ús.
- Si són defectuosos té dret a exigir-ne el canvi o, si el comerciant
no disposa d’un producte idèntic, sol·licitar la devolució dels diners.
Les LIQUIDACIONS:
- Són vendes especials derivades del tancament o canvi de l´activitat
comercial.
- És necessària una autorització prèvia de l´Administració.
- Els productes no perden la garantia.
- Si els productes són defectuosos té dret a exigir-ne el canvi o, si
el comerciant no disposa d’un producte idèntic, sol·licitar la devolució
dels diners.
Els SALDOS o VENDA DE RESTES
- Són un tipus de venda que afecta la qualitat del producte, ja que
poden ser obsolets, defectuosos, deteriorats o desaparellats.
- El comerciant ha d’informar d’aquesta circumstància al comprador,
de forma notòria.
- No han de comportar RISC ni ENGANY per al comprador.
- S’ha de comunicar a l’Administració.
- Els saldos s’han de diferenciar clarament de la resta de productes,
o vendre’ls en establiments dedicats exclusivament a aquest tipus
de vendes.

Rebaixes, saldos i liquidacions

REBAIXES

Drets dels consumidors
- Tots els productes han d’estar marcats amb el preu.
- Targetes de crèdit. Les han d’admetre els establiments que ho
anunciïn o que les acceptin, habitualment, com a forma de pagament.
- Demani sempre el tiquet o la factura de compra, ja que són
indispensables per a fer una reclamació.
- Exigeixi productes correctament etiquetats.
- A les rebaixes i liquidacions es rebaixa el preu, no la qualitat.
I RECORDI… A LES REBAIXES, REFLEXIONI SI NECESSITA
REALMENT EL PRODUCTE, NO ES DEIXI INFLUIR NOMÉS PEL
PREU.

