SERWIS KONSUMENTA - PRAWA KONSUMENTA

O nas
Serwis Konsument jest internetowym informatorem Centrum Informacji Konsumenckiej w Polsce. Powsta³ w Krakowie w
kwietniu 2000 roku i jego cele to prowadzenie dzia³añ edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie praw konsumenta.
Powsta³ przy pomocy osób zaanga¿owanych aktywnie w walkê o prawa konsumenta i przy pomocy osób przychylnych
ideom walki o prawa konsumenta. Pomaga w dostêpie do informacji: o prawach konsumenta, o instytucjach i
organizacjach - które udostêpniaj± bezp³atn± pomoc konsumentom. Serwis Konsument od swojego powstania (to jest
od roku 2000), pomaga zainteresowanym dziennikarzom w tworzeniu artyku³ów prasowych na tematy konsumenckie.
Przekazuje te¿ aktywnie mediom do publikacji, informacje o ra¿±cych naruszeniach praw konsumenta. Mo¿na korzystaæ
z naszych tekstów. Warunkiem publikacji jest zamieszczenie naszego logo [1:1] wraz z linkiem [konsument.org.pl] lub
informacj± o naszym adresie [dotyczy gazet i innych mediów nie internetowych] jak równie¿ nale¿y nas poinformowaæ o
wykorzystaniu naszego tekstu wraz z informacj± gdzie i w jakim terminie zostanie wykorzystany [prosimy o dok³adny link
lub opis wykorzystania].

Nasze logo [1:1]

By zamie¶ciæ logo i link do naszej strony,
trzeba sobie wkleiæ na swojej stronie kod widoczny poni¿ej:

<a href="http://konsument.org.pl"><img src="http://konsument.org.pl/images/logo-t2m.gif" ALT="Serwis Konsumenta walczy o prawa konsumenta" NOSAVE BORDER=0></a>

Serwis Konsument zainicjowa³ utworzenie dzia³u konsumenckiego w najwiêkszym polskim internetowym Portalu
INTERIA. Serwis Konsument udostêpni³ te¿ wszystkie swoje materia³y dla u¿ytkowników Portalu INTERIA.

Serwis Konsument nie ¶wiadczy us³ug prawniczych, a w szczególno¶ci nie udziela us³ugowo indywidualnych
informacji ani porad z zakresu prawa, a jego autorzy nie ponosz± odpowiedzialno¶ci za skutki wynik³e z zastosowania
siê do tre¶ci zawartych na stronach serwisu. Wszelkie materia³y z zakresu prawa zawarte na stronach Serwisu
Konsument maj± jedynie charakter popularyzowania wiedzy o instytucjach prawnych i mo¿liwo¶ciach ich praktycznego
zastosowania. Ka¿d± jednak spraw± interesujemy siê (REDAKCJA) maj±c na celu dobro konsumenta i ochronê
interesu obywateli (Art.82 Konstytucja RP). Zapraszamy do wspó³pracy radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, oraz
wszystkie inne osoby i organizacje zainteresowane problemami konsumenta.
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