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Kif tagħmel ilment?

Il-Garanziji tal-Konsumatur

			

IL-GARANZIJA LEGALI
Bħala konsumatur kull tip ta’ prodott li tixtri huwa protett mil-liġi.
Meta prodott ikollu difett, ma jaħdimx kif suppost, jew ma jkunx kif imwiegħed
mill-bejjiegħ, għandek dritt titlob rimedju jew kumpens mingħand il-bejjiegħ.

RIMEDJI LEGALI
• Tiswija jew bdil tal-oġġett mingħajr ħlas; jew
• Parti mill-flus jew il-flus kollha lura.
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META M’GĦANDEKX DRITT TITLOB
RIMEDJU?
• Kont taf bid-difett qabel ix-xiri.
• Id-difett kien jidher meta sar ix-xiri u stajt għamiltu int.
• Id-difett ġie kkawżat minn użu ħażin jew inċident.

SENTEJN

RESPONSABBILTAJIET TIEGĦEK BĦALA KONSUMATUR

Il-limitu ta’ żmien sakemm tista’ titlob rimedju bla

• Iżżomm il-prova tax-xiri biex turi meta u minn fejn xtrajt l-oġġett.

ħlas mingħand il-bejjiegħ huwa dak ta’ sentejn
mill-kunsinna tal-oġġett.
Jekk in-nuqqas fl-oġġett joħroġ fl-ewwel sitt xhur,

• Tinforma lill-bejjiegħ bin-nuqqas ta’ konformità bil-miktub fi żmien xahrejn
mid-data meta tinduna bil-problema. Din l-ittra għandha tintbagħat permezz ta’
posta reġistrata.

ikun meqjus li n-nuqqas kien hemm meta saret
il-kunsinna tal-oġġett, sakemm ma jiġix ippruvat
xort’oħra mill-bejjiegħ.

IL-GARANZIJA KUMMERĊJALI
Il-Garanzija Kummerċjali hija:
• Garanzija volontarja li tingħata mill-bejjiegħ, imma ladarba tingħata torbot legalment;
• Garanzija addizzjonali u għandha tipprovdi aktar benefiċċji mil-liġi;
• Għandha dejjem tingħata bil-miktub, bil-Malti jew bl-Ingliż.
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Xiri mill-bogħod
Meta tixtri mill-bogħod, bħal pereżempju, permezz ta’ telebejgħ, katalgu, jew
minn fuq l-internet, il-liġi toffrilek aktar protezzjoni.

ID-DRITT GĦALL-KANĊELLAMENT
Meta tixtri mill-bogħod, il-liġi tagħtik id-dritt għall-kanċellament. Għandek
erbatax (14)–il jum ċans biex jerġa’ jibdielek u tħassar il-kuntratt tax-xiri.
M’għandekx għalfejn tagħti raġuni u m’għandekx teħel spejjeż żejda.
L-unika spiża li tista’ tiġi mitlub tħallas hija dik għar-ritorn tal-oġġetti lura għand
il-bejjiegħ. Meta dan ikun il-każ, għandek tiġi infurmat bl-ispiża. Jekk le, it-trasport
lura tal-oġġett irid iħallsu l-bejjiegħ.

MIN HU RESPONSABBLI TAL-GARANZIJA KUMMERĊJALI?

Il-perjodu ta’ kanċellament jibda jgħodd mill-ġurnata meta inti bħala konsumatur
tieħu pussess fiżiku tal-oġġetti. F’każ ta’ servizzi, iż-żmien tal-kanċellament jispiċċa

Il-bejjiegħ li jagħti l-garanzija hu responsabbli. Dan sakemm ma jkunx informa
b’mod ċar lill-konsumatur li xi ħaddieħor huwa responsabbli tal-garanzija.

Il-bejjiegħ għandu l-obbligu li jinfurmak bid-dritt għall-kanċellament. Jekk le,

Jekk garanzija kummerċjali tissemma f’riklam, din hija meqjusa valida anke jekk

il-perjodu ta’ kanċellament jiġi estiż għal sena jew 14-il jum wara li tiġi infurmat

din il-garanzija ma tkunx imsemmija fil-kuntratt tal-bejgħ.

bid-dritt għall-kanċellament.

Meta prodott jinbidel taħt garanzija, il-garanzija ma terġax tibda mill-bidu imma
tkompli. Dan japplika wkoll għall-garanzija tal-liġi.

6

wara erbatax (14) –il ġurnata mid-data meta l-kuntratt tax-xiri jiġi konkluż.

Prezzijiet Indikati
Bħala konsumatur għandek dritt li ssib il-prezz indikat fuq kull oġġett għall-bejgħ.
Il-prezz indikat għandu jkun il-prezz finali u għandu jinkludi l-VAT u xi taxxi oħra
jew spejjeż.
Prodotti esibiti f’vetrina ta’ ħanut u li huma għall-bejgħ, għandhom ukoll ikunu
immarkati bi prezz.
Prodotti li jinbiegħu skont il-piż jew il-volum għandhom ikunu mmarkati b’żewġ
prezzijiet:
• il-prezz attwali tal-prodott għall-kwantità stabbilità;
• il-prezz tal-unità ta’ kejl, jiġifieri l-prezz ta’ kemm jiswa l-prodott għal kull kilo,
litru, metru, metru kwadru, jew metru kubu.
Il-prezz tal-unità ta’ kejl jista’ jiġi indikat f’daqs iżgħar mill-prezz attwali, però xorta
waħda għandu jinqara ċar.

Kuntratt ta’ xiri lil hinn mill-post
tan-negozju
Id-dritt għall-kanċellament tax-xiri japplika wkoll meta x-xiri ma jkunx beda filpost tan-negozju tal-kummerċjant, imma pereżempju, fid-dar tal-konsumatur jew
barra t-triq.
Meta jsir dan it-tip ta’ xiri, jekk l-oġġetti diġà ġew ikkunsinnati lill-konsumatur u
dan iddeċieda li jikkanċella x-xiri, il-bejjiegħ għandu jiġbor l-oġġetti lura u jħallas
l-ispejjeż tat-trasport jekk l-oġġetti ma jkunux jistgħu jiġu rritornati bil-posta.
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Gift Vouchers
Qabel tixtri gift voucher għandek tistaqsi dwar il-kundizzjonijiet kif il-voucher għandu jintuża bħal, pereżempju, meta jiskadi u jekk għandux jintuża kollu
f’daqqa jew jistax jintuża biċċa biċċa.
Meta tirċievi gift voucher huwa fl-interess tiegħek li tużah kemm jista’ jkun malajr
għaliex tista’ titilfu jew il-voucher jiskadi. Hemm ukoll ir-riskju li l-ħanut minn fejn
ħareġ il-voucher jagħlaq in-negozju. Ladarba ħanut jagħlaq ikun diffiċli ħafna biex
tieħu lura l-valur tal-voucher.
Il-bejjiegħ għandu l-obbligu li jimxi ma’ dak li hemm miktub fuq il-gift voucher u
ma jistax jibdel it-termini u l-kundizzjonijiet ladarba l-gift voucher jinxtara.

Prattiċi Kummerċjali Qarrieqa
Kummerċjant huwa obbligat mil-liġi sabiex l-informazzjoni li jgħaddi lill-konsumatur tkun ċara u korretta. Meta bejjiegħ jagħmel riklam jew offerta speċjali l-informazzjoni pprovduta trid tkun tirrifletti l-verità.
Konsumatur jista’ jirrapporta prattiċi kummerċjali qarrieqa lill-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur.

Credit Notes
Meta prodott ikun difettuż u la jkun jista’ jissewwa u l-anqas jinbidel, il-liġi tagħtik
id-dritt li titlob il-flus lura. Xi drabi minflok flus tista’ tiġi offrut credit note. Meta
jiġri hekk għandek dritt li tirrifjuta l-credit note u tinsisti għal flusek lura. Jekk
tiddeċiedi li taċċetta l-credit note wara ma jistax jerġa’ jibdielek u minflok titlob
il-flus.
Tista’ wkoll tiġi offrut credit note meta tirritorna oġġetti li reġa’ bdielek dwarhom.
F’dawn is-sitwazzjonijiet m’għandekx drittijiet legali u għalhekk m’għandekx dritt
li titlob rimedju bla ħlas mingħand il-bejjiegħ. Għaldaqstant, għandek taċċetta
l-credit note li tkun ġejt offrut.
Meta tingħata credit note għandek tara t-termini u l-kundizzjonijiet ta’ kif għandek
tuża l-credit note. Għandek speċjalment toqgħod attent għad-data ta’ skadenza u
tuża l-credit note qabel tiskadi.
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Sales
Waqt Sales id-drittijiet tal-konsumatur ma jinbidlux. Minkejja li l-prezzijiet
tal-oġġetti jonqsu waqt dawn iż-żminijiet, il-konsumatur xorta waħda għandu
dritt jitlob rimedju jekk il-prodott mixtri jirriżulta difettuż jew ma jkunx konformi
mal-kuntratt tax-xiri.

Vjaġġar bl-ajru
Meta jkun hemm kanċellament, overbooking, jew dewmien ta’ aktar minn ħames
sigħat, il-passiġġieri jistgħu jagħżlu li ma jsifrux u jieħdu l-flus lura tal-biljett.

Apparti l-kumpens, il-linja tal-ajru għandha wkoll l-obbligu li tieħu ħsieb lillpassiġġieri sakemm ikunu qed jistennew fl-ajruport u għandha tipprovdihom:
• b’żewġ telefonati, telex, jew fax b’xejn;
• ikel u xorb adegwat għall-ħin li jdumu jistennew l-ajruport;
• akkomodazzjoni ġewwa lukanda f’każ li jkun hemm lejl involut sakemm tinstab
titjira alternattiva, u trasport bejn l-ajruport u l-lukanda.

ID-DRITTIJIET TIEGĦEK META TIVVJAĠĠA BL-AJRU
Għandek dritt għall-kumpens u assistenza meta ma titħalliex titla’ fuq titjira
minħabba:
• dewmien
• kanċellament
• overbooking
Dan sakemm ikollok biljett tal-ajru validu u tkun għamilt check in fil-ħin.
F’każ ta’ overbooking, kanċellament u dewmien ta’ aktar minn tliet sigħat, ilpassiġġieri huma intitulati għal kumpens li jvarja bejn €125 u €600 skont it-tul
tat-titjira u skont kemm idumu biex jaslu fid-destinazzjoni finali tagħhom.
Dan il-kumpens finanzjarju ma japplikax meta d-dewmien jew kanċellament ikun
ikkawżat minn ċirkustanza straordinarja.
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Id-drittijiet tiegħek meta tixtri
pakkett ta’ vjaġġ

Meta jkun ser jinxtara pakkett ta’ vjaġġ, l-aġenzija għandha l-obbligu li tipprovdi
lill-konsumaturi b’informazzjoni dwar il-vjaġġ, li għandha tinkludi:

Xiri ta’ pakkett ta’ vjaġġ jinkludi mill-inqas tnejn minn dawn is-servizzi li ġejjin:

• id-destinazzjoni u d-dati tal-vjaġġ;

• trasport

• il-programm;

• akkomodazzjoni

• jekk l-akkomodazzjoni tkun inkluża, f’liema lokalità qiegħda, il-kategorija ta’

• servizzi turistiċi oħra li m’għandhomx x’jaqsmu mat-trasport jew akkomodazzjoni

kumdità li din toffri u l-karatteristiċi ewlenin;

iżda li jkunu jagħmlu parti sostanzjali mill-pakkett ta’ vjaġġ.

• il-ftehim dwar l-ikel;

Huma wkoll meqjusa bħala pakketti ta’ vjaġġ servizzi ta’ vjaġġar mixtrija minn

• il-prezz tal-pakkett ta’ vjaġġ;

siti differenti fi żmien 24 siegħa permezz ta’ arranġamenti ta’ vjaġġar marbuta.
Pereżempju, konsumatur jibbukkja titjira minn fuq websajt u mill-istess websajt

• żjajjar, eskursjonijiet u servizzi oħra inklużi fil-prezz tal-pakkett;

ikun mistieden jibbukkja servizz ieħor relatat mal-ivjaġġar minn fuq websajt differ-

• l-isem, l-indirizz u n-numru tat-telefon tal-organizzatur jew tar-rappreżentant

enti. It-tieni booking irid isir fi żmien 24 siegħa.

tiegħu;
• l-iskeda u l-metodu tal-ħlas;
• ħtiġijiet speċjali li inti tkun qbilt dwarhom mal-organizzatur waqt il-booking.
F’każ li xi informazzjoni li tingħata ma tkunx korretta, l-organizzatur huwa legalment responsabbli li jipprovdi kumpens lill-konsumatur għal dak li jkun sofra
b’riżultat tal-informazzjoni qarrieqa li tkun ingħatat dwar il-pakkett ta’ vjaġġ.
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Meta tixtri pakkett ta’ vjaġġ kun
ID-DRITTIJIET TIEGĦEK META XI SERVIZZI MSEMMIJA
FIL-PAKKETT TA’ VJAĠĠ MA JIĠUX IPPROVDUTI
L-ewwel nett l-organizzatur tal-vjaġġ għandu jipprovdi arranġamenti alternattivi
mingħajr ħlas. Minbarra hekk il-konsumatur jista’ jitlob kumpens mingħand l-organizzatur għal dak is-servizz li ma jkunx ġie pprovdut.

ILMENTA MILL-EWWEL
Meta jkun hemm nuqqas fil-pakkett ta’ vjaġġ, il-konsumatur għandu jilmenta immedjatament mal-organizzatur tal-vjaġġ. Jekk il-problema ma tiġix solvuta waqt
il-vjaġġ, malli jasal Malta l-konsumatur għandu jilmenta mal-aġenzija u jitlob
kumpens.

16

ċert li l-aġenzija tal-ivjaġġar
tagħtik ċertifikat li juri li hi
msieħba fil-fond tal-insolvenza
għaliex dan jipproteġi l-flus li
tħallas f’każ li l-aġenzija tfalli.
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Kif tagħmel ilment?
Meta tinqala’ problema, l-ewwel persuna li għandek tkellem huwa l-bejjiegħ
mingħand min xtrajt l-oġġett jew min ipprovdik bis-servizz. Spjega x’inhi l-problema u itlob soluzzjoni.
M’għandek qatt tilmenta b’mod aggressiv.

ILMENT BIL-MIKTUB
Meta bil-kelma biss ma tasalx għal ftehim, il-pass li jmiss hu li tagħmel l-ilment
tiegħek bil-kitba.
Skont l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur għandek l-obbligu li tibgħat ittra
bl-ilment b’posta reġistrata fi żmien xahrejn mid-data meta tinduna li kien hemm

Mizzi House, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda ĦMR9010

problema bl-oġġett mixtri.
Freephone 80074400

ILMENT MAL-UFFIĊĊJU GĦALL-AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR

23952000

Meta mal-bejjiegħ ma tasalx għal ftehim, imbagħad ikollok bżonn tiftaħ ilment
mal-Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur.

www.mccaa.org.mt

Waqt il-proċess tal-konċiljazzjoni jipprova jintlaħaq ftehim bejn iż-żewġ partijiet
sabiex l-ilment ikun solvut amikevolment.
Meta l-konċiljazzjoni ma tirnexxix, il-konsumatur jingħata l-għażla:
• li jressaq l-ilment quddiem it-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi; jew
• jirtira l-ilment.
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