الوقاية خير من العالج*
دتعن يف قراءة بطاقة الوسم واألسعار وال تغفل عن التدقيق يف فواتَتؾ وعقدؾ .
ّ -1
يلزـ القانوف بائعي ادلنتوجات واخلدمات وكافة ادلنتجُت و ادلستوردين بإبراز كل ادلعلومات اليت حتتاج إليها لتختار عن
وعي قبل الشراء :اطلبها فهذا حقك ومن مصلحتكػ ألف ىذا جينبك عواقب غَت سارة .
 -2قارف إذا تسٌت لك ذلك ،نوعية ادلواد واخلدمات ،خاصة إذا تعلق األمر بسلع كثَتة أو أشغاؿ ىامة .
حاوؿ أف تثَت ادلنافسة بُت البائعُت ،وليكن الفوز لألفضل !
 -3اطلب الفاتورة :الفاتورة جد ضرورية :فهي من حقك ،وواجب على التاجر أف يوافيك بادلعلومات ادلفصلة دلا
دفعت ذتناً مقابلو ،حتتاج إليها عندما تستعمل الضماف أو تطالب بتعويض عن ضرر ما حيدث لك .
 -4تصليح ،أشغاؿ ،خدمات ما بعد البيع :قبل أف تسلم سيارتك للمصلّح أو تقوـ بتجهيز مطبخك ،أطلب كشفاً
للسعر حىت تتمكن من اختاذ قرارؾ عن دراية و ادلطالبة بكشف آخر للمقارنة .بفضل الفاتورة جتنّب نفسك العواقب غَت
السارة!
 -5السعر يعٍت أيضاً النوعية :غالباً ما يعتقد ادلرء أنو أجنز صفقة مرحبة عندما يشًتي بالتخفيض ،لكنو كثَتا ما
يكتشف أنو أخطأ احلساب .حبيث أف االحتماؿ كبَت أف تكوف السلعة اليت اشًتيت بثمن خبس مغشوشة ،إذ سرعاف ما
تصاب بعطب يف غياب أي ضماف .فيستلزـ تغيَتىا أو شراء أخرى ،فتكوف النتيجة أننا دفعنا ذتناً أكرب مما كنا سندفعو
لو أننا اخًتنا منذ البداية سلعة أغلى لكن ذات جودة عالية .
 -6احتفظ بالفواتَت والعقود وكشوؼ األسعار بعناية ...
وكذا على تعبئة أو غالؼ ادلنتوجات اليت ّتود استبداذلا ،ألنك ستكوف حباجة إليها عند ادلطالبة حبقك .
لديك حقوق :دافع عنها

 -7استعمل الضماف :إف الشهادة اليت جيب على التاجر أف يسلمها لك مع السلعة ىي "إضافة" من شأهنا أف
تساعدؾ على احلصوؿ على حقك .ولكن حىت من دوهنا ميكنك االستفادة من الضماف القانوين يف حالة ما إذا أصيب
اجلهاز الذي اشًتيتو مؤخرا بعطب ما ،شريطة أف حتتفظ بالفاتورة أو تذكرة الدفع .
 -8اطلب ادلساعدة :تعترب رتعيات زتاية ادلستهلكُت أحسن حليف للمستهلكُت .فهي قريبة منك ومستعدة لتقدمي
اإلرشادات األولية لك ،لتمكنّك من حتقيق مساعيك .وتتمثل ىذه اإلرشادات بتوفَت األدلة القانونية ومساعدتك على
تكوين ملفك ،واالتصاالت الضرورية ،ومرافقتك يف حالة وقوع نزاع قضائي .
يسهر أعواف مصاحل زتاية ادلستهلكُت وقمع الغش على احًتاـ النصوص ،بضماف الرقابة والتفتيش واختاذ التدابَت الوقائية
حلماية السوؽ (حجز ،سحب ادلنتوج ،الغلق ،اخل )...وفرض غرامات ،وإبالغ العدالة ،وغَتىا من التدابَت .
 -9استهلك بوعي ادلواطن :إف التحلي باليقظة وتوخي احلذر يومياً جيعلك قدوة ألطفالك وجَتانك ،وبذلك ستساىم
يف تغيَت العادات.
 -10و خاصة ،إذا كنت ،عالوة على ذلك ،صاحب حق وميكنك التصرؼ ،فإف القياـ بذلك من شأنو أف يفيدؾ
ويقدـ خدمة لالقتصاد الوطٍت بأكملو .

