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Zavaravajuća poslovna praksa
Poštovani gospodine KOVAČEVIĆ,
u dva navrata prijavili smo Područnoj jedinici Zagreb Zavaravajuću poslovnu praksu
na koju smo naišli.
Prema odgovoru Državnog inspektorata PJ Zagreb i sukladno Zakonu o zaštiti
potrošača (članak 155. ) oglašivači nas potrošače mogu zavaravati i obmanjivati dok
ne uđemo u Europsku uniju.
Molimo da nas obavijestite postoji li ipak negdje nekakva zakonska odredba da nas
oglašivači ne smiju varati reklamama?
U protivnom pokrenuli bi inicijativu za brisanje članka 155. Zakona o zaštiti
potrošača.

S poštovanjem
tajnik HUZP-a
Tomislav Lončar
Prilog: prijava i odgovor DI PJ Zagreb
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ZAVARAVAJUĆA POSLOVNA PRAKSA
-PRIJAVA TRGOVINE INTERSPAR
Nama poznati potrošač upozorio nas je na nekorektno poslovanje trgovine „Interspar“
Jankomir 33 u Zagrebu. Kupio je tlakomjer DigiVital gdje je na kutiji oznaka 2 godine
jamstva na engleskom i njemačkom jeziku.(Prilog)
Kada je potrošač platio uređaj, otišao je na info pult da ovjeri jamstvo gdje mu je
dano jamstvo na JEDNU godinu.
Nigdje na polici gdje su se nalazili tlakomjeri nije bilo nikakve obavijesti da uvoznik ne
daje jamstvo od DVIJE godine kako piše na kutiji tlakomjera veća samo JEDNU
godinu čime je naš potrošač doveden u zabludu prema Zakonu o zaštiti potrošača.
Mišljenja smo da se radi o Zavaravajućoj poslovnoj praksi iz II glave Zakona o zaštiti
potrošača (NN 79/2007) .
Predlažem da napravite inspekcijski nadzor te da nas obavijestite o rezultatima.

S poštovanjem
tajnik HUZP-a
Tomislav Lončar
Prilog : kao u dopisu

1997. - 2007.g. DESET GODINA DJELOVANJA HUZP-a
Članice Saveza udruga za zaštitu potrošača Hrvatske:
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP – Zagreb, Hrvatska udruga za zaštitu potrošača HUZP – Slavonski Brod,
«Dalmatinski potrošač» Split, «Dubrovački potrošač» Dubrovnik, «Šibenski potrošač» Šibenik, Udruga za zaštitu
potrošača Grada Samobora, Udruga za zaštitu potrošača komunalne djelatnosti – Solin i «Zadarski potrošač» Zadar,
Potrošački centar Rijeka

