
 



 

 

العقد قائمة الغاء  

العقد ا الذي عليكم االنتباه له عند الغاءم  
 

العقد توفر شروط حق الغاء  
ي ذلك ايضا ، او البريد االلكتروني، او الفاكس، تدخل فاو الهاتف ،العقد قائما عند الشراء عبر االنترنت غاءيكون حق ال

تعاقد معك مستهلك والمانت  ما كنتالمنازل، متى العام، او امام ابواب العقود التي تتم في الشارع، او في وسائل النقل 
 متعهد.

 
العقد حق الغاء مدة  الهواتف توى العقد خدمة، مثل عقوداو اذا كان مح بدا مدة حق الغاء العقد من اليوم الذي استلمت فيه البضاعة كاملة.ت .  يوما. 14خالل  العقد الغاء يكعل يجب . 
، فتبدا بعد يوم من ابرام العقد.مولةالمح     رط اساسي: ان يقع اعالمك عادة قبل ابرام العقد بحقك في الغائه.ش .  بعد اعالمك بشكل صحيح. مدةالفتبدا ذا لم يقع ذلك، ا  .    يوما. 14مضي سنة و عندعلى االغلب د نتهي مدة الغاء العقت . 

 
البضاعة فقط  ، فارجاعيجب ان يتم اعالنك اللغاء العقد كتابة مع االثبات، عن طريق رسالة مسجلة بالبريد، او الفاكس . اعالن االلغاء

ال يكفي.     البضاعة. االستمارة وارسلها مع امأل :قد. ليكون االلغاء بشكل صحيحاللغاء الع ملزمون بتقديم استمارةلمتعاقدون ا .   
 

غاء.لاال اعالن من يوما 14في غضون  للمتعهد ارجاع البضاعة يجب عليك . ارجاع البضائع بضاعته اليه. رجوع يرجع لك المتعهد النقود اال حينكنت قد دفعت سعر البضاعة فلن  ذاا .   
 

:تحتمزيد من المعلومات للالجئين تجدونها   
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/verbraucherschutz-fluechtlinge 

الجئين على الرقم: يمكن االتصالل بمشروع حماية المستهلك لل 31-/10-30 83 61 (0531)      

  : االلكترونية ويمكن الحصول على المعلومات لالستشارة على الصفحة
flucht@vzniedersachsen.de 

 

 

لك الحق في فحص البضاعة كما جرت به العادة في المحالت التجارية. . تعويض القيمة ال يدفع التعويض خاصة اذا نبهك البائع الى ذلك. تنبيه: عنداالستخدام المفرط .   وطلبت بذلك نه وقع اعالمكافرضا . ءاعند االستخدام يجب عليك دفع التعويض للبائع او المتعهد الى حين اعالن االلغ . 
المتعهد تقديم الخدمة فورا. من بشكل صريح      

 
ستثناءاتا     الستثناءات لتلف بسرعة هي من الت، او السلع القابلة حجز تذاكر السفر عن طريق االنترنت، وكذلك تذاكر الحفال . 
غير قابلة اللغاء العقد.ال     الغاء  المواد الصحية او مواد التنظيف، الن ذلك يسقط حقك في او (د .ف .د )( او  د .سفتح االقراص المدمجة )ال ت . 

العقد.       وغير هذا هنالك الكثير من االستثناءات! . 
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