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Trwa okres jednych z większych w roku wyprzedaży – lipiec i sierpień to czas kiedy sklepy wyprzedają
letnie kolekcje, aby przygotować w magazynie miejsce na kolekcje zimowe. W galeriach handlowych i
sieciach, wielkie banery informują o równie wielkich zniżkach. Łatwo ulec takiej pokusie i nabyć coś co
nie do końca do nas pasuje, albo zwyczajnie po przyjściu do domu już nam się nie podoba. Czy
zakupiony na wyprzedaży towar można zawrócić? – na te i inne pytania odpowiedź znajdzie się w
artykule.
Najczęstsze nieprawidłowości z jakimi spotyka się UOKiK w kontekście sezonowych wyprzedaży to
anulowanie zamówień, wprowadzanie w błąd co do warunków wyprzedaży oraz tworzenie pozorów
atrakcyjności promocji, podczas gdy cena jest taka sama lub nawet wyższa niż w czasie regularnych
zakupów. Przygotowywane zmiany prawne implementujące tzw. dyrektywę omnibus mają
wyeliminować sytuacje, w których sprzedawcy sztucznie zawyżają ceny towarów czy usług tuż przed
zastosowaniem obniżek, aby później zachęcać nas do zakupów rzekomo wysokim rabatem.
Rozwiązanie, które znalazło się w projekcie ustawy zakłada, że przedsiębiorca ma obowiązek
informowania konsumentów o najniższej cenie danego produktu z ostatnich 30 dni. Nie będzie mógł być
wtedy wykorzystywany mechanizm sztucznego podnoszenia cen na tydzień czy dwa tygodnie przed
wyprzedażami po to, aby później chwalić się obniżkami cen, zaś konsument będzie wiedział, jaka jest
rzeczywista skala obniżki.
Kupując na wyprzedażach w innych krajach Unii Europejskiej, konsumentom przysługują te same prawa,
co w Polsce. Często trafiamy na informacje typu „ubrania przecenione nie podlegają reklamacji”.
Sprzedawcy, którzy stosują tego typu sformułowania, łamią prawo. Pamiętajmy, że rzecz kupioną na
wyprzedaży można reklamować, ale już jej zwrot zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy, chyba że towar
zakupiliśmy przez Internet.
Pamiętajmy, że jeśli powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy podczas zakupu,
nie możemy jej reklamować u sprzedawcy. Wszystkie inne wady – tak. Zanim zdecydujemy się na
skorzystanie z oferty promocyjnej, sprawdźmy, czy rzeczywiście jest ona dla nas najkorzystniejsza. Może
się bowiem okazać, że ten sam towar w innym sklepie kosztuje mniej.
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