ЗАПИТУЙТЕ — ВІДПОВІДАЄМО. ПОВЕРНЕННЯ (ОБМІН) ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

	У якому випадку споживач має право повернути товар належної якості?

	Згідно зі ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів" споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин і не може бути ним використаний за призначенням.

	Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

	Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару.

	Протягом якого терміну споживач має право повернути (обміняти) товар належної якості?

	Споживач має право повернути товар належної якості протягом 14 днів (не рахуючи дня купівлі), якщо триваліший строк не оголошений продавцем (абз. 2 ч. 1 ст. 9 Закону України "Про захист прав споживачів").

	Якщо на момент повернення товару його ціна змінилася, яка сума повертається споживачу?

	Повернення товару неналежної якості (абз. 3 ч. 7 ст. 8 ЗУ "Про захист прав споживачів"):
	- у разі підвищення ціни - виходячи з його вартості на час пред'явлення відповідної вимоги;
	- у разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на час купівлі.

	Повернення товару належної якості (ч. 3 ст. 9 ЗУ "Про захист прав споживачів"):
	виходячи з вартості товару на час його купівлі.


	Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів.

	Які документи повинен пред'явити споживач для повернення (обміну) товару?

	Згідно ч. 11 ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів" вимоги споживача про повернення товару розглядаються після пред'явлення розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

	У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

