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CENA UZASADNIONA
lub NIEuzasadniona (EKONOMICZNIE)
Jednym z praw konsumenta jest kupowanie w cenach uzasadnionych ekonomicznie. Znaczy to, Å¼e nasze zakupy
muszÄ…, a przynajmniej powinny byÄ‡, tyle warte, ile za nie pÅ‚acimy. Jednak wiele towarÃ³w posiada ceny wielokrotnie
wyÅ¼sze niÅ¼ ich wartoÅ›Ä‡. Drugi aspekt, to czy towar posiada takie cechy o ktÃ³rych zapewnia sprzedajÄ…cy [Ustawa o
szczegÃ³Å‚owych warunkach sprzedaÅ¼y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.
U. 141 poz. 1176) RozdziaÅ‚ 1 SprzedaÅ¼ konsumencka]. CzÄ™sto towar, jest co prawda nie drogi, ale tak naprawdÄ™ nie
posiada cech, o ktÃ³rych zapewnia reklama lub sprzedawca. SprzedaÅ¼, to nie tylko ma byÄ‡ dobry interes sprzedawcy,
to ma byÄ‡ rÃ³wnieÅ¼ dobry zakup w uczciwej uzasadnionej cenie dla konsumenta. JeÅ¼eli kupujemy towar w
przekonaniu, Å¼e jest tyle wart, ile wynosi jego cena, a jest inaczej - jestemy oszukiwani. Jest to spowodowane
nieuczciwoÅ›ciÄ… albo sprzedawcy albo producenta albo i sprzedawcy i producenta. WaÅ¼na wiÄ™c jest Å›wiadoma i
przemyÅ›lana w tym zakresie decyzja konsumenta. Czy towar kupiÄ‡ czy nie. W Polsce takiej Å›wiadomej decyzji
konsumenta - czy towar kupiÄ‡ czy nie, czÄ™sto naszym zdaniem brakuje. Dopiero po fakcie konsument "nabiera" rozumu i
wtedy jest "problem"..konsumencki.

OczywiÅ›cie wada moÅ¼e byÄ‡ ukryta lub niska jakoÅ›Ä‡ na pierwszy rzut oka moÅ¼e nie byÄ‡ widoczna i konsument moÅ¼e
myÅ›leÄ‡, Å¼e towar jest dobry i peÅ‚nowartoÅ›ciowy.
Wtedy konsument ma prawo towar zwrÃ³ciÄ‡..
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Â Â Â [Ustawa o szczegÃ³Å‚owych warunkach sprzedaÅ¼y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca
2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)
RozdziaÅ‚ 1
SprzedaÅ¼ konsumencka]
..Art. 4.

1. Sprzedawca odpowiada wobec kupujÄ…cego, jeÅ¼eli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z
umowÄ…; w przypadku stwierdzenia niezgodnoÅ›ci przed upÅ‚ywem szeÅ›ciu miesiÄ™cy od wydania towaru domniemywa siÄ™
Å¼e istniaÅ‚a ona w chwili wydania.
2. W przypadku indywidualnego uzgadniania wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci towaru konsumpcyjnego domniemywa siÄ™, Å¼e jest on zgodny
zÂ umowÄ…, jeÅ¼eli odpowiada podane- mu przez sprzedawcÄ™ opisowi lub ma cechy okazanej kupujÄ…cemu prÃ³bki albo
wzoru, a takÅ¼e gdy nadaje siÄ™ do celu okreÅ›lonego przez kupujÄ…cego przy zawarciu umowy, chyba Å¼e sprzedawca
zgÅ‚osiÅ‚ zastrzeÅ¼enia co do takiego przeznaczenia towaru.

3. W przypadkach nieobjÄ™tych ust. 2 domniemywa siÄ™, Å¼e towar konsumpcyjny jest zgodny z umowÄ…, jeÅ¼eli nadaje si
do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle uÅ¼ywany, oraz gdy jego wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci odpowiadajÄ… wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ciom
cechujÄ…cym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje siÄ™, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczÄ…cym
towaru tego rodzaju, opartym na skÅ‚adanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego
przedstawiciela; w szczegÃ³lnoÅ›ci uwzglÄ™dnia siÄ™ zapewnienia, wyraÅ¼one w oznakowaniu towaru lub reklamie,
odnoszÄ…ce siÄ™ do wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci towaru, w tym takÅ¼e terminu, w jakim towar ma je zachowaÄ‡.
4. Na rÃ³wni z zapewnieniem producenta traktuje siÄ™ zapewnienie osoby, ktÃ³ra wprowadza towar konsumpcyjny do
obrotu krajowego w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci swojego przedsiÄ™biorstwa, oraz osoby, ktÃ³ra podaje siÄ™ za producenta przez
umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odrÃ³Å¼niajÄ…cego..
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