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VÃ•PRODEJE - NO NEKUPTE TO...
NedÄ›le, 18 leden 2015

Vánoce jsou pryÄ•, ale útok obchodníkÅ¯ na na&scaron;e penÄ›Å¾enky rozhodnÄ› nekonÄ•í. ÄŒas výprodejÅ¯ je v plném proud
po ulici skoro nejde projít bez pocitu, Å¾e co jsme neutratili pÅ™ed svátky, musíme utratit teÄ• hned, protoÅ¾e levnÄ›j&scaron;
nebude. Výprodeje jsou, byly a budou populární, ale je k nim tÅ™eba pÅ™istupovat s rozumem a Ä•istou hlavou.
Abyste díky slevám u&scaron;etÅ™ili, mÄ›li byste mít urÄ•itý pÅ™ehled o bÄ›Å¾né cenÄ› daného zboÅ¾í. Å½e je v ur
50 % zlevnÄ›no je&scaron;tÄ› neznamená, Å¾e ho za &sbquo;zlevnÄ›nou&lsquo; cenu nekoupíte jinde zcela bÄ›Å¾nÄ›. KaÅ¾
prodejní akce je urÄ•itým marketingovým tahem a vÅ¾dy si proto musíte dávat pozor, i kdyÅ¾ se nemusí jednat pÅ™ímo o kla
obchodní praktiky.
TÄ›mi mohou být fale&scaron;né slevy, kdy prodejce cenu výrobku vlastnÄ› vÅ¯bec nesníÅ¾í a slovo
&sbquo;sleva&lsquo; pouÅ¾ije jen jako magické zaklínadlo k nalákání nepozorného spotÅ™ebitele k nákupu. Nebo
doÄ•asné navý&scaron;ení ceny, aby pak mohla být sníÅ¾ena na pÅ¯vodní hladinu a vydávání tohoto rozdílu za slevu. Není
roku, kdy by ÄŒeská obchodní inspekce bÄ›hem výprodejÅ¯ neodhalila Å™adu chyb, kterých se obchodníci pÅ™i slevách
dopou&scaron;tÄ›jí a kterými mohou zákazníky klamat. .
PÅ™íli&scaron; nevÄ›Å™te výlohám, které lákají na krachy cen, t
výprodeje a slevy 80 %. KdyÅ¾ se dÅ¯kladnÄ› zadíváte na reklamu, bude Ä•asto pÅ™ed Ä•íslicí malinkaté slovíÄ•ko
&bdquo;aÅ¾&ldquo;. Konkrétního zboÅ¾í s tak velkou slevou rozhodnÄ› nebude plná prodejna a spí&scaron;e budete mít
problém zjistit, co konkrétnÄ› je tolik zlevnÄ›né.
Láká-li obchodník na slevy, vÅ¾dy musí být na zboÅ¾í koneÄ•ná cena
a vyÄ•íslení slevy na haléÅ™ sedÄ›t. Pokud vám Ä•ísla na cenovce nesedí, podejte podnÄ›t ÄŒeské obchodní inspekci. Klamá
spotÅ™ebitelÅ¯ mÅ¯Å¾e obchodníka vyjít na pokutách dost draho.
ÄŒasto se spotÅ™ebitelé setkávají s tvrzením, Å¾e na
sortiment neplatí záruka, pÅ™ípadnÄ› je omezena. Nic takového není moÅ¾né, i na zboÅ¾í zakoupené ve slevÄ› platí zákonn
záruka 24 mÄ›sícÅ¯. Výjimku tvoÅ™í sleva, která byla poskytnuta pro vadu výrobku &ndash; pro takovou vadu pak zboÅ¾í
reklamovat nelze, na v&scaron;echny ostatní vady daného zboÅ¾í záruka ov&scaron;em platí. O dÅ¯vodu takové slevy
musí být zákazník pÅ™i nákupu informován a tato skuteÄ•nost by mÄ›la být potvrzena i na dokladu o koupi.
Nelze
v&scaron;ak poskytnout slevu pro vady, které v budoucnu teprve vzniknou. To by bylo obcházení zákona. Poradit se
také mÅ¯Å¾ete s na&scaron;imi právními poradci na poradenské lince 299 149 009, která je k dispozici kaÅ¾dý
v&scaron;ední den od 9 do 17 hod.pÅ™evzato z Ä•asopisu dTest
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