Absurd 1
Laureatka IV edycji Konkursu na Konsumencki Absurd Miesiąca opisała nam sprawę konkursu firmy
Pyszne.pl. Udzielając odpowiedzi na pytania sportowe zdobywa się punkty. Kto uzbiera odpowiednią
ilość punktów otrzymuje kod rabatowy na 10,50 zł.
Niestety, polscy uczestnicy są dyskryminowani a organizator sam sobie zaprzecza w regulaminie.
Czytamy, że nagroda czyli rabat na zamówienia przez stronę Pyszne.pl wynosi 5 euro lub
równowartość w innej walucie. Ale już później okazuje się, że dla mieszkańców Polski to jest 10,50 zł.
Zdecydowanie nie jest to w porządku. Zaś zapisy wewnętrznie sprzecznego regulaminu powinny być
interpretowane na korzyść konsumenta.

Absurd 2
Naprawa współcześnie produkowanej elektroniki bywa nieopłacalna. Owa nieopłacalność ma różne
aspekty, w zależności kto się na nią powołuje: konsument czy przedsiębiorca.
Laureat IV edycji naszego konkursu na Konsumencki Absurd Miesiąca z taką nieopłacalnością właśnie
się spotkał. Pan Łukasz nabył urządzenie Microsoft Surface Book 2. Była to wersja demonstracyjna z
ceną obniżoną do niecałych 1800 zł.
Urządzenie miało niestety nienaprawialną wadę fabryczną. W Microsoft Konsument uzyskał
informację, że na to urządzenie gwarancja nie obowiązuje, ale standardowo odpowiada sprzedawca.
Pan Łukasz udał się do Media Markt Polska, gdzie podsunięto mu do podpisu reklamację z tytułu...
gwarancji. Konsument poprosił o wymianę – dystrybutor rozpatrujący reklamację odmówił
dokonania wymiany i zaoferował zwrot pieniędzy. Konsument oczywiście ich nie chce – zależy mu na
urządzeniu, które kupił po obniżonej cenie. Teraz już za zwrócone pieniądze nie kupi podobnego na
rynku.
Aby sprawę skomplikować, Konsumentowi odmówiono zwrotu reklamowanego towaru. Żaden z
podmiotów nie poczuwa się przy tym do odpowiedzialności. Dystrybutor nie chce rozmawiać z
Konsumentem, bo ten nie jest stroną (Dystrybutor udzielił gwarancji tylko sprzedawcy, czyli Media
Markt). Z kolei sprzedawca odsyła do Dystrybutora, firmy AB S.A. I tak koło się zamyka.
Naszym zdaniem zawinił Media Markt Polska. Przyjął reklamację z tytułu gwarancji, choć Konsument
jej nie miał. Reklamacja powinna być rozpatrywana z tytułu rękojmi. Sprzedawca jako profesjonalista
powinien zaproponować konsumentowi taki właśnie tryb odpowiedzialności. Niestety, praktyka
zmuszania konsumentów do wyboru gwarancji jest nagminna. Wykorzystywane jest zaufanie
konsumentów i (często) niewiedza co do uprawnień. Tymczasem to konsument ma prawo wyboru
pomiędzy rękojmią a gwarancją. Dodajmy przy tym, że rękojmia jest często korzystniejsza.

Absurd 3
Jak głowica może regulować parametry? Zastanawiamy się nad tym razem z autorem opisu produktu
na stronie firmy Cersanit (adresu strony nie podajemy, opis już został zmieniony – poinformowaliśmy
firmę o tym lapsusie).

