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Kuntratt
mill-bogħod
Kuntratt konkluż bejn kummerċjant
u konsumatur minn distanza permezz
ta’ mezz ta’ komunikazzjoni, bħal
pereżempju permezz ta’ katalgu,
telefown, internet jew fax.

Kuntratt lil hinn millpost tan-negozju
Kuntratt konkluż fil-preżenza talkummerċjant u l-konsumatur f’post li
ma jkunx beda fil-post tan-negozju talkummerċjant, bħal pereżempju, fid-dar
tal-konsumatur jew il-post tax-xogħol.

Informazzjoni li għandha tingħata f’kuntratti
mill-bogħod u lil hinn mill-post tan-negozju
Qabel ma jiġi konkluż kuntratt mill-bogħod jew lil hinn mill-post tan-negozju, ilkonsumaturi għandhom jingħataw din l-informazzjoni li ġejja f’waħda mill-lingwi
uffiċjali ta’ Malta:
•
•
•
•
•

deskrizzjoni ċara tal-karatteristiċi prinċipali tal-oġġetti jew servizzi;
l-identità tal-kummerċjant, bħall-isem kummerċjali tiegħu, u kif jista’ jiġi
kkuntattjat;
il-prezz totali tal-oġġetti jew servizzi, inklużi t-taxxi u kull ħlas addizzjonali;
l-ispiża tal-użu tal-mezz ta’ komunikazzjoni mill-bogħod jekk din l-ispiża hija
aktar mit-tariffa bażika;
l-arranġament kif ser isir il-ħlas u d-data meta ser issir il-kunsinna tal-oġġetti.

•
•
•
•

F’każ ta’ xiri ta’ servizzi meta dawn ser jingħataw;
jekk il-kuntratt huwa għal żmien indefinit, it-tul ta’ żmien tal-kuntratt, u
l-kundizzjonijiet biex konsumatur itemm il-kuntratt;
id-dritt għall-kanċellament tax-xiri meta dan japplika għax-xiri li qed jiġi konkluż;
ifakkar lill-konsumatur dwar l-eżistenza ta’ garanzija legali ta’ konformità għalloġġetti;
fejn applikabbli, l-eżistenza u l-kundizzjonijiet ta’ servizzi ta’ assistenza ta’ wara
l-bejgħ għall-klijenti, servizzi ta’ wara l-bejgħ u garanziji kummerċjali.

F’każ ta’ kuntratti lil hinn mill-post tan-negozju, il-konsumatur għandu jingħata bilmiktub l-informazzjoni kollha relatata mal-kuntratt tax-xiri. Il-konsumatur għandu
wkoll jingħata kopja tal-kuntratt iffirmat.

Ħlas ta’ kuntratti lil hinn mill-post tan-negozju
Il-kummerċjant ma jistax jitlob ħlas
mingħand il-konsumatur qabel ma ssir
il-kunsinna tal-oġġetti. Fejn il-kunsinna
tasal f’partijiet, il-kummerċjant jista’ biss
jitlob ħlas li jkun jirrapreżenta l-prezz
ta’ dik il-parti kunsinnata.
Jekk il-kummerċjant ikollu bżonn
depożitu, dan ma jistax ikun aktar minn
10% tal-prezz tal-oġġetti ordnati. Dan
id-depożitu m’għandux jitħallas qabel
erbatax (14) –il ġurnata mid-data talkuntratt lil hinn mill-post tan-negozju.

Id-dritt għall-kanċellament
Qabel ma jikkonkludu xiri mill-bogħod jew lil hinn mill-post tan-negozju, ilkonsumaturi għandhom jiġu nfurmati dwar id-dritt għall-kanċellament li huwa ta’
erbatax (14) –il jum. Meta jiddeċiedu li jikkanċellaw xiri, il-konsumaturi m’għandhomx
għalfejn jagħtu raġuni u m’għandhomx jeħlu spejjeż żejda. L-unika spiża li jistgħu jiġu
mitluba jħallsu hija l-ispiża tar-ritorn tal-oġġetti li ma jridux biex jibagħtuhom lura
għand il-bejjiegħ.
Kemm f’kuntratti mill-bogħod, kif ukoll f’kuntratti lil hinn mill-post tan-negozju, ilperjodu ta’ kanċellament jibda mill-ġurnata meta l-konsumatur jieħu pussess fiżiku
tal-oġġetti. F’każ ta’ servizzi, iż-żmien tal-kanċellament jispiċċa wara erbatax (14) –il
ġurnata mid-data meta l-kuntratt tax-xiri ġie konkluż.
Meta d-dritt għall-kanċellament ma japplikax, il-konsumaturi għandhom jiġu
nfurmati.

Ritorn ta’ oġġetti lura għand il-kummerċjant
Il-konsumaturi għandhom iħallsu l-ispejjeż biex jirritornaw l-oġġetti. Huma għandhom
jiġu nfurmati dwar dawn l-ispejjeż. Jekk le l-ispejjeż tar-ritorn iridu jitħallsu millkummerċjant.
Il-konsumaturi għandhom jibagħtu lura l-oġġetti li ma jridux fi żmien erbatax (14) –il
ġurnata mid-data meta jkunu nfurmaw lill-kummerċjant li jixtiequ jikkanċellaw ix-xiri.
F’każ ta’ kuntratti lil hinn mill-post tan-negozju, jekk l-oġġetti diġà ġew ikkunsinnati
lill-konsumatur meta l-kuntratt ta’ xiri ġie konkluż, il-bejjiegħ għandu jiġbor l-oġġetti
lura u jħallas l-ispejjeż tat-trasport jekk l-oġġetti ma jistgħux jiġu ritornati bil-posta.

Meta l-konsumaturi ma jiġux infurmati
bid-dritt tagħhom għall-kanċellament
Il-perjodu ta’ kanċellament jiġi estiż għal sena.
Ladarba l-informazzjoni dwar il-kanċellament
tingħata lill-konsumatur il-perjodu ta’ kanċellament
jispiċċa erbatax (14) il-ġurnata wara li l-konsumatur
jingħata l-informazzjoni.

Kif għandu jsir
il-kanċellament
Il-konsumaturi għandhom jiġu pprovduti b’formola
li jistgħu jużaw, però m’humiex obbligati li
jużawha biex jikkanċellaw ix-xiri. Din il-formola
għandha tkun disponibbli elettronikament fuq is-sit
elettroniku tal-kummerċjant.
Il-konsumaturi jistgħu wkoll jikkanċellaw xiri
permezz ta’ dikjarazzjoni espliċita li jridu jwaqqfu
l-kuntratt tax-xiri. Il-konsumaturi huma responsabbli
li jipprovdu l-provi li kkanċellaw ix-xiri fiż-żmien
stipulat fil-liġi.

Flus lura
In-negozjant għandu l-obbligu li jagħti l-flus lura lillkonsumatur mhux aktar tard minn erbatax (14) –il
jum mid-data meta l-kummerċjant ġie nfurmat millkonsumatur bid-deċiżjoni tiegħu li jikkanċella x-xiri.
Sakemm il-kummerċjant ma jkunx offra li jiġbor l-affarijiet,
jista’ ma jagħtix il-flus lura sakemm jirċievi l-oġġetti lura
mingħand il-konsumatur jew sakemm il-konsumatur ikun
ippreżenta evidenza li bagħat lura l-oġġetti.

Eċċezzjonijiet mid-dritt għall-kanċellament
•

•

•

•
•

•

f’każ ta’ servizzi jekk dawn ikunu
bdew jintużaw mill-konsumatur u bilkunsens minn qabel tal-konsumatur;
•
il-provvista ta’ oġġetti jew servizzi
li l-prezz tagħhom jiddependi fuq
•
varjazzjonijiet fis-suq finanzjarju;
provvista ta’ oġġetti magħmula skont
l-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur
jew personalizzati;
provvista ta’ oġġetti li jiddeterjoraw
jew jiskadu malajr;
provvista ta’ oġġetti ssiġillati li ma
•
jistgħux jiġu ritornati minħabba
raġunijiet iġjeniċi jew marbutin malprotezzjoni tas-saħħa, u nfetħu wara
l-kunsinna;
provvista ta’ gazzetti, perjodiċi u

Direttorat għall-Informazzjoni, Edukazzjoni u Riċerka
Uffiċċju għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet
tal-Konsumatur
Mizzi House, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda
Freephone 80074400/23952000
E-mail: fair.trading@mccaa.org.mt
Website: www.mccaa.org.mt

rivisti, bl-eċċezzjoni tal-kuntratti ta’
abbonament għall-provvista ta’ tali
pubblikazzjonijiet;
kuntratti konklużi waqt irkant
pubbliku;
provvista ta’ akkomodazzjoni għal
skopijiet mhux residenzjali, trasport
tal-oġġetti, servizz tal-kiri tal-karozzi,
catering jew servizzi oħra relatati
ma’ attivitajiet ta’ divertiment jekk
fil-kuntratt ikun hemm data speċifika
jew perjodu speċifiku ta’ eżekuzzjoni;
il-provvista ta’ kontenut diġitali
permezz ta’ mezz mhux tanġibbli jew
l-eżekuzzjoni tkun bdiet bil-kunsens
tal-konsumatur u bil-konferma tiegħu
li jitlef id-dritt għall-kanċellament.

