5. Prezzijiet

Il-konsumaturi għandhom id-dritt li jiġu pprovduti b’informazzjoni adegwata u
korretta dwar il-prezz tal-oġġetti għall-bejgħ mingħajr il-bżonn li jistaqsu għallgħajnuna tal-bejjiegħ.
Il-prezz indikat irid ikun il-prezz finali, inkluż il-VAT u taxxi jew spejjeż oħra (bħal
pereżempju, spejjeż tal-kunsinna).

5.1 Obbligi tal-Bejjiegħa
Bejjiegħa li jbigħu l-prodotti tagħhom lill-konsumaturi għandhom dawn l-obbligi li
ġejjin:
•

Juru l-prodotti kollha għall-bejgħ bi prezz li hu tajjeb u viżibbli;

•

Juru b’mod ċar fil-post tan-negozju kampjun ta’ kull xorta, daqs u tip jew
ditta tal-prodotti, b’tikketta li turi l-prezz;

•

Juru l-prezz fil-munita Ewro;

•

Meta iktar minn oġġett wieħed tal-istess xorta, daqs, tip jew ditta jkunu
għall-bejgħ, il-bejjiegħa jistgħu juru l-prezz fuq wieħed mill-prodotti;

•

Prodotti esibiti ġewwa vetrina ta’ ħanut, u li huma għall-bejgħ, għandhom
ukoll ikunu indikati bil-prezz finali;

Waqt Sales, il-prodotti għandhom ikunu mmarkati bil-prezz oriġinali, bl-iskont
mogħti u bil-prezz finali mraħħas.

5.1.1 Bejgħ ta’ prodotti skont il-piż jew il-volum
Prodotti li huma mibjugħa skont il-piż jew il-volum, għandhom ikollhom żewġ
prezzijiet indikati:
•

Il-prezz attwali tal-prodott għal kwantità stabbilita;
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•

Il-prezz tal-unità tal-kejl, li hu l-prezz ta’ kemm jiswa l-prodott għal kull
kilo, litru, metru, metru kwadru jew metru kubu.

Il-prezz tal-unità jista’ jkun indikat b’font iżgħar minn dak tal-prezz attwali, iżda
xorta għandu jkun jista’ jinqara b’mod ċar.
Il-prezz tal-unità jagħti l-opportunità lill-konsumaturi li jqabblu l-prezzijiet b’mod
iktar faċli meta jqabblu l-prezz ta’ kilo jew litru ta’ prodotti simili.
Il-prezz tal-unità għandu jiġi muri fi ħwienet bl-imnut ta’ daqs iktar minn 200
metru kwadru u fuq prodotti b’kontenut li hu t’iktar minn 50 gramma jew 50
millilitru.

5.1.2 Prodotti ppakjati minn qabel
Bejjiegħa li jbigħu prodotti li jkunu ppakkjati minn qabel, inkluż prodotti tal-ikel,
għandhom jagħmlu fuqhom kemm il-prezz tal-prodott skont il-piż stabbilit kif ukoll
il-prezz tal-unità tal-kejl tal-prodott.
Il-prezz tal-unità ta’ ikel solidu ppakkjat minn qabel u ppreżentat f’xi likwidu
għandu jirreferi għall-piż nett imnixxef tal-prodott.
Meta l-prezz tal-unità jkun qed jirreferi għall-piż nett ta’ prodotti bħal dawn,
għandu jkun ċar liema prezz tal-unità qed jirreferi għall-piż nett imnixxef talprodott u liema hu l-prezz tal-piż nett totali.

5.1.3 Meta ma japplikawx dawn ir-regolamenti
Il-bejjiegħa m’għandhomx l-obbligu legali li juru l-prezzijiet meta:
•

L-oġġetti fornuti jinxtraw bl-iskop li jerġgħu jinbiegħu;

•

L-oġġetti jinbiegħu waqt li jkun qed jiġi pprovdut servizz;

•

Isir bejgħ bl-irkant jew bejgħ ta’ xogħlijiet artistiċi jew antikitajiet; u
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•

F’riklamar ta’ oġġetti, sakemm il-bejjiegħa ma jiddeċidux li jindikaw il-prezz
fir-riklam għaliex f’dan il-każ irid ikun hemm indikat ċar il-prezz finali taloġġett riklamat.

5.1.4 Ksur ta’ dawn ir-regolamenti
Min ma josservax dawn ir-regolamenti jkun qiegħed jikser il-liġi.
Min jinstab ħati taħt dawn ir-regolamenti jista’:
•

L-ewwel darba jeħel multa ta’ mhux inqas minn €116.47 u mhux iktar minn
€1,164.69;

•

It-tieni darba jew aktar, minbarra l-multa, il-bejjiegħa jistgħu jkollhom illiċenzja tal-bejgħ sospiża għal mhux iktar minn ġimgħa. Il-qorti tista’ tordna
wkoll il-pubblikazzjoni tas-sentenza ta’ min jinstab ħati fuq xi waħda jew
iktar mill-gazzetti lokali.

Il-bejjiegħa huma responsabbli wkoll għal ksur ta’ liġi li jsir minn persuni li jaħdmu
magħhom.
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