BEJGĦ TA’ OĠĠETTI
LILL-KONSUMATURI

PROTE Z Z JONI
LEGA LI
Il-prodotti li l-konsumaturi jixtru mingħand il-bejjiegħa
m’għandhomx ikollhom difetti moħbija u jridu jkunu
pprovduti skont il-kuntratt tax-xiri.

OBBLIGI LEGA LI
TA L-BE JJIEGĦ A
Il-bejjiegħa huma legalment obbligati li jipprovdu lillkonsumaturi bi prodotti li:
•

jaqblu mad-deskrizzjoni u l-ispeċifikazzjonijiet imniżżla
fil-kuntratt tax-xiri;

•

jkunu kif deskritti mill-bejjiegħ jew kif intwerew waqt il-		
bejgħ;

•

jkunu addattati għall-użu li l-konsumaturi għandhom 		
bżonnhom u li infurmaw lill-bejjiegħ dwarhom waqt ix-xiri;

•

jkunu addattati għall-użu li prodotti simili normalment 		
jagħmlu; u

•

juru l-kwalità u l-kapaċità li huma normali f’oġġetti tal-		
istess tip.

RIMEDJI
LEGA LI
Meta d-drittijiet legali tal-konsumaturi ma jiġux imħarsa,
dawn jistgħu jitolbu rimedju b’xejn mingħand il-bejjiegħ.
Dawn ir-rimedji huma:
•

tiswija jew bdil tal-oġġett mingħajr ħlas;

•

rifużjoni ta’ parti mill-flus imħallsa, jew

•

li jintemm il-kuntratt tax-xiri.

Dawn ir-rimedji għandhom jingħataw lill-konsumaturi mingħajr ħlas u
fi żmien raġonevoli.
Dawn id-drittijiet legali japplikaw ukoll meta l-prodott ma jkunx ġie
installat kif suppost minħabba xi nuqqasijiet fl-istruzzjonijiet ipprovduti
mill-bejjiegħ.

LIMITU TA’ ŻMIEN
Il-konsumaturi għandhom sentejn ċans minn meta ssir il-kunsinna
tal-prodotti mixtrija sabiex jitolbu rimedju b’xejn meta dawn ma jkunux
konformi mal-kuntratt tax-xiri.
Iż-żmien tal-garanzija jiġi sospiż sakemm l-oġġett difettuż jingħata lura
lill-konsumatur u jkun jaħdem kif suppost.
F’każ li n-nuqqas ta’ konformità jew id-difett joħroġ fl-oġġett fl-ewwel
sitt xhur mid-data tax-xiri, ikun meqjus li n-nuqqas kien hemm meta
sar ix-xiri. Dan sakemm ma jiġix ippruvat xort’oħra mill-bejjiegħ.
Il-konsumaturi huma responsabbli li jinfurmaw lill-bejjiegħ dwar
in-nuqqas ta’ konformità b’ittra reġistrata fi żmien xahrejn minn meta
jindunaw bil-problema.
Il-prova tax-xiri hi neċessarja meta konsumatur jitlob rimedju b’xejn
mingħand il-bejjiegħ.

META M A JA PPLIK AW X
IR-RI MEDJI LEG A LI
•

Meta l-konsumaturi jkunu ġew infurmati jew ma setgħux ma
jkunux jafu bid-difett jew bin-nuqqas ta’ konformità waqt
ix-xiri.

•

Id-difett ġie kkawżat b’użu ħażin jew b’aċċident min-naħa
tal-konsumaturi.

•

Difett ikkawżat minn użu frekwenti tal-oġġett.

•

Bdil fil-ħsieb jew deċiżjoni ħażina tax-xiri.

GA R A NZI JI
KUMMERĊ JA LI
Il-garanzija kummerċjali hi garanzija addizzjonali mogħtija lill-konsumaturi
mill-bejjiegħa meta jinxtraw ċerti tipi ta’ prodotti.
Meta tingħata, din il-garanzija għandha tipprovdi lill-konsumaturi b’aktar
vantaġġi mill-garanzija legali. Din ma tistax tnaqqas jew taffettwa b’mod
negattiv id-drittijiet li l-konsumaturi għandhom taħt il-liġi.
Il-garanzija kummerċjali tingħata b’mod volontarju, iżda ladarba tingħata, ittermini u l-kundizzjonijiet tagħha jorbtu legalment.
Il-garanziji kummerċjali għandhom jingħataw bil-miktub, b’lingwaġġ sempliċi,
bil-Malti jew bl-Ingliż, u għandhom jinkludu din l-informazzjoni li ġejja:

•

l-isem u l-indirizz tal-garanti;

•

il-firxa territorjali, jekk limitata;

•

it-tul tal-garanzija;

•

il-proċedura ta’ kif il-konsumaturi jistgħu jitolbu rimedju taħt
il-garanzija;

•

jekk il-garanzija tkunx tista’ tiġi ttrasferita fuq ħaddieħor. Jekk ma 		
jkunx hemm speċifikat, il-garanzija tkun tista’ tintuża minn
konsumaturi oħra;

•

x’rimedji toffri l-garanzija kummerċjali; u

•

deskrizzjoni ċara ta’ x’inhuma d-drittijiet legali tal-konsumaturi li
ma jistgħux jitnaqqsu mill-garanzija kummerċjali.

SPE JJ E Ż
A DDIZ Z JON A LI
GĦ A LL-E ŻEKUZ Z JONI
TA L- GA R A NZI JA
Sakemm ma jkunx hemm imniżżel fit-termini u kundizzjonijiet tal-garanzija
kummerċjali, il-bejjiegħ ma jistax jitlob ħlas sabiex jesegwixxi l-garanzija jew sabiex
iġorr l-oġġetti taħt il-garanzija.
Iżda, anke jekk dawn l-ispejjeż addizzjonali jkunu miktuba fit-termini u kundizzjonijiet
tal-garanzija kummerċjali, il-konsumaturi ma jistgħux jintalbu ħlas addizzjonali jekk
il-prodott difettuż ikun għadu kopert bil-garanzija legali. Dan għaliex din tagħti lillkonsumaturi d-dritt għal rimedju b’xejn.

MIN HU RESPONSABBLI GĦALL-GARANZIJA KUMMERĊJALI?
Il-bejjiegħ li jagħti l-garanzija kummerċjali huwa responsabbli li
jwettaqha. Dan sakemm il-bejjiegħ ma jinfurmax lill-konsumatur li
xi ħaddieħor huwa responsabbli tal-garanzija. Meta dan ikun il-każ,
id-dettalji tal-persuna responsabbli għandhom jiġu pprovduti lillkonsumatur bil-miktub.
INFORMAZZJONI OĦRA IMPORTANTI
Il-garanzija kummerċjali tiġġedded awtomatikament għal żmien
daqs dak li matulu l-garanti kellu fil-pussess tiegħu l-oġġetti jew parti
minnhom biex iwettaq il-garanzija.
Jekk il-garanzija kummerċjali tissemma f’riklam, din tkun torbot anke
jekk din il-garanzija ma tkunx imsemmija fil-kuntratt tal-bejgħ.
Il-konsumaturi jistgħu jieħdu azzjoni legali kontra l-bejjiegħa li ma
jonorawx il-garanziji kummerċjali.
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