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 مرکز حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 

 راهنمای اعالم نارضایتی

 با توجه به راهنمایی های زیر اعتراض خود را به درستی بیان کنید

 

 مدت ضمانت

خت بانکی هر اعتراض و اعالم نارضایتی باید ظرف مدت دو سال از تحویل جنس مورد نظر انجام گردد و نه پس از آن. راهنمایی: برگه خرید و قبض پردا

 را نزد خود نگهدارید

 طرف صحبت: فروشنده

گارانتی می باشدسریعا به تولید کننده مراجعه نکنید. فروشنده مسئول و طرف گفتگوی شما در مسائل مربوط به   

 اثبات نقص کاال

ین مدت، ظرف مدت شش ماه پس از تحویل کاال، از لحاظ قانونی قابل پذیرش است که ایراد مورد نظر در کاال از زمان خرید موجود بوده است. پس از ا

 شما باید اثبات کنید که اشکال یادشده از روز اول در جنس خریداری شده بوده است

 تعیین فرصت

شنده بخواهید تا در مهلت مشخص شده، حدودا یک تا دو هفته، اقدام به تعمیر یا تعویض کاالی مربوطه نمایداز فرو  

 یادداشت برداری از مکالمه و مفاد آن

 از گفتگوی شفاهی خود یادداشت بردارید: نام طرف گفتگو، تاریخ گفتگو و مضمون گفتگو

 بهتر است اعتراض مکتوب باشد

 اعتراض خود را ترجیحا به صورت مکتوب از طریق پست یا ایمیل ارائه کنید و یک نسخه نزد خود نگه دارید

  

 اطالعات بیشتر برای پناهجویان را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید

www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/verbrauchschutz-fluechtlinge 

 برای حمایت از حقوق پناهجویان مصرف کننده و مشاوره و راهنمایی می توانید از طریق تلفن و آدرس اینترنتی زیر اقدام نمایید

Tel: 0531 618310-30/31 

flucht@vzniedersachsen.de 

 

 

 محتوای اعتراض مکتوب

ود. یک مهلت اعتراض نامه باید شامل این موارد باشد: تاریخ، تذکر و اگر که کاال تحویل داده شده است باید شرح مشخص و واضحی از مورد اشکال داده ش

مدت تعمیر یا تعویض شود مشخص کنید و به شکلی محترمانه درخواست کنید که کاالی شما ظرف این  

 حقوق دیگر

یمت بدهیدزمانی که فروشنده در مهلت تعیین شده به تعهد خود عمل نکند، شما این حق را دارید که قرارداد خرید را ملغی کنید و یا درخواست کاهش ق  

 گارانتی

شود. گارانتی در کنار تضمین قانونی کاال قرار می گیرد. اینکه گارانتی یک خدمت تکمیلی ست که اغلب به صورت دلبخواهی از طرف تولید کننده ارائه می 

 آیا در مورد کاالی شما گارانتی کاربری بهتری دارد، به شرح خدمات گارانتی مربوط خواهد بود
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