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Poštovani,
najprije bismo Vam htjeli zahvaliti što ste ipak pristali na prijedlog obavijesti
potrošačima prilikom povrata preplaćenog novca gdje ih obavještavate ukoliko ne
zatraže povrat novca isti biti iskorišten za podmirenje njihovih slijedećih obaveza,
gdje je i vidljivo da je odmah i smanjena slijedeća akontacijska rata.
Također bismo Vas molili da ponovo pogledate naš prijedlog prilikom opisa izdanog
računa potrošačima u kojem navodite zbroj akontacijskih rata koje zbunjuju
potrošače.
Nadamo se da ćete to maknuti iz računa i da ćete samo u opisu računa staviti:
1. eventualni dug ili preplato po prethodnom računu
2. dug za potrošenu električnu energiju s drugim davanjima koje potrošač treba
platiti u zadnjem razdoblju na koji se odnosi račun
3. uplate potrošača
4. razlika ( za vratiti ili nadoplatiti)
Neki naši članovi u dobili opomene od Operatora distribucijskog sustava radi
promjene brojila kojima je istekao baždarski rok.
Ta opomena je puna prijetnje što će se desiti potrošaču ako na vrijeme ne reagira
(isključivanje električne energije).
Mišljenja smo da se u konkretnim slučajevima zamjene brojila ne bi trebalo prijetiti
potrošačima, jer oni plaćaju svoje obveze, tim više što i sami znamo da neka brojila
nisu mijenjana na vrijeme (u baždarnim rokovima) pa kakve sada ima veze da li će
se brojilo zamijeniti u roku 15 ili 30 dana.
Molimo Vas da nas obavijestite je li moguće promijeniti takvu opomenu, a ako nije
zašto ne.
S poštovanjem
tajnik HUZP-a
Tomislav Lončar
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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, ,»Klub potrošača» Vodice, «Šibenski potrošač» Šibenik,
Udruga za zaštitu potrošača Grada Samobora, Udruga za zaštitu potrošača komunalne djelatnosti – Solin i «Zadarski
potrošač» Zadar, Potrošački centar Rijeka, Klub potrošača Vodice, Međimurski –Potrošač Čakovec

