Absurd 1
Pan Łukasz Dzieszkowski, laureat naszego Konkursu na Konsumencki Absurd Miesiąca przysłał nam
kilka spraw, z których za najciekawszą uznaliśmy ofertę pożyczek.
Jest takie – smutne w wymowie – powiedzenie, o kupowaniu niepotrzebnych rzeczy za pieniądze,
który nie mamy. Ale konsumpcjonizm, to jedna strona medalu. Są przecież konsumenci (większość),
którzy w racjonalny sposób finansują swoje potrzeby rynkowe (np. kupno mieszkania, jego
wyposażenia). Są też konsumenci, którzy potrzebują dodatkowego finansowania a nie stać ich na
kredyt w banku lub u solidnego pożyczkodawcy. To trudne położenie wykorzystują podmioty
agresywnie reklamujące się jako pożyczkodawcy. Bez BIK, bez KRD, bez sprawdzania… czy to nie jest
podejrzane? Ktoś oferuje nam pieniądze bez weryfikacji, czy je oddamy. Zanim uznamy, że to
altruizm w czystej postaci, lepiej sprawdzić kto to.
Każda instytucja pożyczkowa musi być wpisana do rejestru takich instytucji, prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego. Osobny rejestr obowiązuje pośredników kredytowych. Spółka ze
strony www.twojefinanse.vip tylko w regulaminie informuje, że nie jest ani pośrednikiem ani
pożyczkodawcą. Ale za prezentację pożyczek pobiera 19 zł. W sumie nie wiadomo, co prezentuje,
jakich pożyczkodawców posiada w „portfelu”, a o opłacie dowiadujemy się gdzieś pośrodku
sprawdzania oferty.
A profil na Facebook’u? Pożyczki Prywatne Bez BIK KRD jest powiązany ze stroną
www.twojefinanse.vip i oferuje pożyczki z własnych środków. Podejrzane? Naszym zdaniem tak.

Absurd 2
Oto kolejny nagrodzony przez nas absurd konsumencki – przypadek Pana Krzysztofa. Enea sprzedaje
Panu Krzysztofowi prąd. W tym roku okazało się, że Pan Krzysztof płacił za mało z powodu błędu Enea
i musi dopłacić blisko 500 zł. Po reklamacji konsumenta Enea postanowiła obniżyć zaległość o… 10 zł.
Enea przyznała przy tym, że nie ma możliwości faktycznego sprawdzenia zużycia energii elektrycznej,
więc dokonała rozliczeń proporcjonalnych, z którymi konsument się nie zgadza. Jak Państwo sądzicie,
kto w tym sporze ma więcej szans – konsument, który płacił rzetelnie rachunki, czy Enea, która po
prostu twierdzi, że licznik naliczał źle?
Będziemy z Panem Krzysztofem wyjaśniać tę sprawę.

Absurd 3
Jedną ze zmor konsumentów są sztampowe odpowiedzi na reklamację. Wada mechaniczna, wada
widoczna przy zakupie, za późno złożona reklamacja - to takie zwroty wytrychy, które widzi
konsument w odpowiedzi na reklamację. Oczywiście nieuznaną.
CCC Shoes & Bags też posługuje się takimi zwrotami. Laureatka naszego Konkursu na Konsumencki
Absurd Miesiąca też dostała taką odpowiedź. Żeby było jasne: nie wiemy (bo nie badaliśmy tego) czy
jej reklamacja była zasadna. Ale otrzymała odpowiedź standardową, jaką otrzymują setki
konsumentów (pełna odpowiedź na zdjęciu).
W odpowiedzi m.in. błyskotliwe pouczenia: „niemożliwe jest, aby obuwie użytkowane przez podany
okres czasu nie nosiło śladów zużycia, znoszenia”, „okres ten (użytkowania, 18 miesięcy – uwaga
własna) jednoznacznie wskazuje na prawidłowość w produkcie pod względem materiałowym jak i
konstrukcyjnym”. I jeszcze to: „każdy materiał ma swój okres używalności”.
W procesie reklamacyjnym nie spytano się, jak długo obuwie było używane. A było używane przez
kilka miesięcy zimą (ostatnio są łagodne). Tymczasem sprzedawca uznał, że obuwie było
eksploatowane przez 18 miesięcy i całą argumentację dostosował do tego czasu. Nie wiadomo też,
dlaczego wady powinny ujawnić się w początkowej fazie użytkowania. Jak długo trwa faza
początkowa?
Zdajemy sobie sprawę, że obuwie za 150 zł to nie sprawa finansowa, z kredytem na milion złotych lub
choćby reklamacja telewizora czy remontu. Jednak reklamacje obuwia występują najczęściej i
trudność z dochodzeniem praw polega właśnie na relatywnie niskiej wartości. Konsument słusznie
obawia ryzykowania kilkuset złotych (w razie przegranej) w postępowaniu sądowym. Mogą przecież

dojść koszty biegłego, zastępstwa procesowego i niepoliczalne koszty własnego zaangażowania. Są
oczywiście jeszcze Stałe Sądy Polubowne – niestety, na ten doskonały, alternatywny system
rozstrzygania sporów, przedsiębiorcy nie wyrażają zgody zbyt często.

