
Nuk do të mund të zëvendësoni përmbajtje digjitale të 
cilat lehtë keni mundur t'i instaloni në aparatin tuaj 
digjital!
Nuk do të mund të ndërroni libër të cilin veç më e keni 
lexuar!
Nuk do të mund të ktheni ushqim dhe substanca 
ndihmëse mjekësore të cilat ruhen sipas udhëzimeve 
të përcaktuara, e për të cilat shitësi nuk është i sigurt 
se i keni respektuar!
Cilat janë të drejtat e mia nëse prodhuesi, në momentin 
e zëvendësimit, nuk ka produkt përkatës për të bërë 
zëvendësim?

   PARATË MUND TË KTHEHEN NË AFAT PREJ 
   15 DITËSH NËSE 

Atëherë keni të drejtë:
   l ta anuloni marrëveshjen dhe të kërkoni kthim të 
      shumës së paguar në para ose 
   l ta ndërroni produktin me produkt të përshtatshëm 
      kur ka produkt të atillë. 
Kjo donë të thotë se në arkë duhet t'ua kthejnë shumën 
e plotë të cilën e keni paguar pasi ju ta dorëzoni objektin 
që e keni blerë!
Mundësi tjetër është t'u shkruajnë një shënim të ri se 
keni të drejtë të merrni produkt, brenda një periudhe të 
caktuar, por jo më të gjatë se 30 ditë, duke paguar 
shumë shtesë ose me kthim të një pjese të shumës që e 
keni paguar! Në rast të këtillë, tregtari duhet t'u njoftojë 
se ka pranuar produkt të atillë.

   PRODUKTIN TJETËR NUK DUHET TA PRITNI MË GJATË 
   SE 30 DITË Çka donë të thotë nuk ka produkt i përshtatshëm? 

Kjo është tepër problematike dhe donë të thotë që 
produkti nuk ka diçka që u pëlqen ju ose, siç e sqaron 
ligjvënësi, që do t'u përshtatej nevojave tuaja për ta 
marrë si zëvendësim!

Për këshilla shtesë në lidhje me të drejtat Tuaja
si konsumatorë, mund të drejtoheni tek
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NË LIGJIN PËR MBROJTJE TË KONSUMATORËVE JU 
ËSHTË DHËNË E DREJTA PËR TË NDËRRUAR NDONJË 
PRODUKTI TË CILIN E KENI BLERË, POR I CILI NUK JU 
PËRSHTATET! PËR TA REALIZUAR KËTË TË DREJTË, 
DUHET TË DINI SE:

Shpesh ndodh të marrim vendime të pakujdesshme dhe 
të blejmë produkt i cili është cilësor, mirëpo që nuk na 
përshtatet forma, modeli, përmasa apo disa shkaqe tjera. 
Atëherë, nëse janë plotësuar kushtet ligjore, produktin 
mund ta zëvendësojmë në afat prej 15 ditësh nga dita 
që e kemi blerë. Tregtarët kanë të drejtë ta vazhdojnë 
këtë afat dhe më së shpeshti ju lejojnë këtë ta bëni në 
afat prej 30 ditësh. Mbani mend, nuk bëhet fjalë për 
produkt që nuk është adekuat, por për mundësi për të 
ndërruar produkt i cili nuk ka asnjë mungesë!

    E DREJTA MUND TË REALIZOHET NË AFAT PREJ 
    15 DITËSH

Që të mund ta bëni këtë, nevojitet që: 

1.  Produkti nuk guxon të jetë i përdorur:
   l nëse bëhet fjalë për tekstil apo këpucë, produktin nuk 
      guxoni ta vishni dhe ta mbani;
   l nëse bëhet fjalë për tavë, nuk guxoni të gatuani, 
      madje nuk guxoni as ta shpëlani;
   l nëse bëhet fjalë për libër, duhet të mbetet në 
      mbështjellës;
   l nëse bëhet fjalë për aparat shtëpie, nuk duhet të 
      përdoret.

2.  Dukja e produktit duhet të ruhet:
   l nuk guxon të griset kutia prej kartoni në të cilën 
      produkti është paketuar;
   l nuk guxoni ta zgjeroni tekstilin;
   l nuk guxoni ta ndrydhni.

3.  Doemos duhet të ruhen cilësitë e përdorimit:
   l nuk guxoni t'i nxirrni poçet nga dekorimet për bredh 
      nëse nuk mund të kthehen më në vendin e njëjtë;
   l nuk guxoni ta mbani në vend të ngrohtë/të ftohtë 
      produktin që duhet të mbahet në temperaturë të 
      caktuar;
   l nuk guxoni ta humbni udhëzimin/skemën për montim 
      që shkon si shtojcë me produktin konkret. 

4.  Duhet të ruhet vula e plumbit dhe etiketat e produktit 
      që i ka nga fabrika:
   l nuk guxon të nxirret shiriti, vulë, banderolë nga 
      produkti;
   l nuk guxojnë të nxirren etiketat nga mbështjellësi dhe 
      etiketat në vet produktin – gota, vog-tava dhe 
      ngjashëm.

Patjetër të keni llogari fiskale apo fletë-vërtetim që e keni 
marrë gjatë blerjes së produktit.

   PRODUKTI NUK GUXON TË JETË I PËRDORUR
   PAMJA DUHET TË JETË E RUAJTUR
   DUHET TË RUHEN CILËSITË E PËRDORIMIT
   DUHET TË RUHET VULA E PLUMBIT DHE ETIKETAT 
   E FABRIKËS
   DUHET TË KENI LLOGARI FISKALE OSE FLETË -
   VËRTETIM

A nuk më lejohet të kërkoj ndërrim të produkteve të 
caktuara në afat prej 15 ditësh?

Gjithsesi jo, të gjitha produktet mund t'i ndërroni!
Nuk do të mund ta ndërroni produktin i cili, në bazë të 
ndonjë kontrate me shkrim, është bërë sipas 
specifikacionit tuaj – raft që montohet në vend të 
caktuar apo këpucë-mbathje që është prodhuar 
special për ju!


