Normes obligades de consum
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1. Els horaris comercials s’han de veure, fins i tot amb l’establiment tancat.
dukwn dw tweIm-tybl aus jgHw qy l`igAw hoxw cwhIdw hyY, ijQy cMgI qrRW idsdw
hovy[cwhy dukwn bMd hovy[
2. Tots els preus dels productes han d’estar marcats.
hr vsqU au`pr ausdw ryt ligAw hoxw cwhIdw hY [
3. Els productes han d’estar etiquetats en català o castellà. En l’etiqueta hi ha
d’haver com a mínim el nom del producte i el fabricant o l’importador.
hr smwn dw nwm kqlwn jW spYinS ivc hoxw cwhIdw hY, itkt a`upr G`t qoN G`t
vsqU dw nwm Aqy ijQoN bxIN hovy jW jo splweI krdw hY ausdw nwm hoxw jrUrI hY [
4. Sempre s’ha de lliurar factura o tiquet de compra. En aquest hi ha d’haver: el
producte que es ven, l’import d’aquest (impostos inclosos) i l’identificació de
l’empresa (amb el NIF).
hmySw jo smwn jW vsqU vycI hovy ausdI itkt gwhk nUM dyxI jrUrI hY ,ijs a`upr
smwn dw nwm ,rkm( tYks smyq) Aqy dukwn dw nwm nwl NIF NUMBER (pihcwx
nMbr)[
5. Tots els documents que es donin a l’establiment, així com els rètols han d’estar
com a mínim en català.
jo vI pypr dukwn qoN idqy jwx auh G`t qoN G`t kqlwn iv`c hoxy cwhIdy hn ijvyN ik
postr[
6. Hem de poder atendre als clients tant en català com en castellà.
kqlwn Aqy spYinS BwSw iv`c vI gwhkW nUM Bgqwauxw cwhIdw hY[
7. El venedor respon als clients del producte que ven amb una garantia de 2 anys
(ell la podrà reclamar al fabricant o a l’importador).
dukwndwr Awpxy gwhkW dy swmwn dI do swl dI grMtI lvygw ijs dI ijMmyvwrI
dukwndwr swmwn bnwaux vwilAW jW vycx vwilAW qoN lY skdy hn[
8. Tots els establiments comercials han de tenir fulls oficials de reclamació o
denúncia a disposició dels clients i un cartell que anunciï la seva disponibilitat.
hr dukwn kol Skwieq krn leI iek pypr hoxw jrUrI hY,ijs dw pypr dukwn ivc
l`igAw hoxw cwhIdw hY[

