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 مرکز حمایت از حقوق مصرف کنندگان

 

 راهنمای پس دادن کاالی خریداری شده

 به چه اموری باید هنگام پس دادن کاال توجه کنید
 

 چگونگی حق پس دادن کاال

قلیه عمومی و یا درب منزل، قابل هر کاالی خریداری شده به طور مستقیم، از طریق اینترنت، تلفن، فاکس، قراردادهای خیابانی، در وسایل ن

 بازپس دادن می باشد. تا زمانی که طرف دیگر ارائه دهنده ی خدمات و شما مصرف کننده محسوب می شوید

 مهلت پس دادن کاال

 شما باید ظرف مدت چهارده روز قرارداد یا کاالی مربوطه را مسترد گردانید

اال آغاز می شود، و اگر چنانچه کاالی مربوطه خدماتی ست، به طور مثال قرارداد تلفن مهلت مسترد گردانیدن از روز تحویل تمام و کمال ک

 همراه، از تاریخ بستن قرارداد باید محاسبه کرد

 شرایط: به طور معمول پیش از بستن قرارداد در مورد حق استرداد به شما اطالع رسانی می گردد

 و اگر چنین نشد بر طبق روال مرسوم مورد محاسبه قرار می گیرد

 حق استرداد در طوالنی ترین مهلت خود پس از یک سال و چهارده روز خاتمه می یابد

 اعالم استرداد کاال

نهایی کافی نیستاسترداد کاالی خود را به صورت مکتوب و قابل پیگیری از طریق پستی یا فاکس اعالم نمایید. بازپس دادن کاال به ت  

صاحبان شرکت ها موظف هستند تا فرم استرداد کاال را در اختیار مشتریان قرار دهند. این فرم ها را پر کرده و همراه کاالی مرجوعی 

 بفرستید تا استرداد دارای اعتبار قانونی گردد

 بازپس فرستادن کاال

به ارائه دهنده آن پس بفرستیدشما باید کاال را پس از اعالم استرداد ظرف مدت چهارده روز   

 هزینه ی پس فرستادن کاال به عهده ی شماست، اگر که فروشنده پیش از قرارداد این شرط را به شما اعالم کرده باشد

 .اگر پول کاال را پرداخت کرده اید، پس از رسیدن کاال به فروشنده دوباره پول خود را دریافت خواهید کرد
 

 اطالعات بیشتر برای پناهجویان را می توانید در آدرس زیر مشاهده کنید
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/verbrauchschutz-fluechtlinge 

یر اقدام نماییدبرای حمایت از حقوق پناهجویان مصرف کننده و مشاوره و راهنمایی می توانید از طریق تلفن و آدرس اینترنتی ز  

Tel: 0531 618310-30/31 

flucht@vzniedersachsen.de 

 
 

 ارزش مصرف شده یا جریمه جانبی

 شما مجاز هستید کاالی مورد نظر را مورد امتحان قرار دهید همچنانکه حق امتحان در محل خرید را نیز دارا می باشید

با مصرف بیش از اندازه، فروشنده حق دارد که جریمه ای برای از دست رفتن ارزش مصرفی کاال مطالبه کند، چنانچه شما را از پیش توجه: 

 در اینباره مطلع کرده باشد

الع رسانی شده در مورد کاالهای خدماتی باید مقدار خدمات مصرف شده را تا زمان استرداد بپردازید. مشروط بر آنکه به شما مشخصا اط

 باشد و شما نیز درخواست ارائه ی سریع خدمات به شرکت مربوطه را داده باشید

 استثناء

 سفرهایی که آنالین رزرو شده اند، بلیط کنسرت ها، چیز های سفارشی که بر طبق اندازه های درخواستی شما تولید شده، و همچنین مواد فاسد

 شونده، قابل پس دادن نمی باشند

ا دی وی دی و مواد بهداشتی ای که بسته بندی آنها گشوده شده باشد قابل پس دادن نمی باشندسی دی ی  

 استثناهای دیگری نیز وجود دارند
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