Absurd 1
Pan Arkadiusz, Laureat V edycji Konkursu na Konsumencki Absurd Miesiąca, zwięźle opisał zgłoszone
zdarzenie. Oddajemy mu głos:
"Parking EuroPark pod galerią handlową w Gdańsku pod galerią handlową. Wezwanie do uiszczenia
dodatkowej opłaty w wysokości 95zł.
1. Wezwanie zostało umieszczone w momencie pobierania biletu z parkometru uprawniającego do 2
godzinnego bezpłatnego postoju. Przez kierowcę niepełnosprawnego. Czas umieszczenia biletu dla
tej osoby ok 4 min (problemy z poruszaniem się).
2. Wezwanie zostało umieszczone dla pojazdu oznaczonego jako pojazd osoby niepełnosprawnej w
sytuacji gdy miejsca oznaczone dla osoby niepełnosprawnej były zajęte, w czasie pomiędzy pobrania
biletu z parkomatu a umieszczeniem za szybą.
3. Za szybą znajdowała się w widocznym miejscu ważna karta parkingowa osoby niepełnosprawnej.
Regulamin parkingu stanowi, że "użytkownik pojazdu, który ma ważną kartę parkingową osoby
niepełnosprawnej może skorzystać z dowolnego wolnego miejsca parkingowego EuroPark."
W załączeniu skan wezwania i pobranego biletu, reklamacja oczywiście została złożona. Oczekiwanie
na rozpatrzenie: 21 dni. Nerwy plus strata czasu niewymierne."
Naszym zdaniem zdecydowanie zawiodły procedury (a może ich nie było, a zawiódł zdrowy
rozsądek).

Absurd 2
Wiele skarg konsumenckich dotyczy niewielkich kwot pieniężnych, ale istotnych wartości. Taką
wartością rynkową jest zaufanie do kontrahenta, lojalność i rzetelność. Konsument zakłada, że
umowa zostanie wykonana zgodnie z ustaloną treścią. Konsument oszukany, choćby i na 50 groszy,
ma prawo czuć się zawiedziony. 50 groszy może zaważyć na dalszej współpracy z przedsiębiorcą i
opinii, która pójdzie w świat.
Allegro obiecało naszej Laureatce Konkursu na Konsumencki Absurd Miesiąca, że zrealizuje bon o
wartości 20 zł. Pani Zuzanna wybrała – jak widać na zrzutach ekranu - doładowanie telefonu, które
kosztuje 20,50 zł. Tymczasem Allegro, nie wiedzieć czemu, obniża wartość kuponu tak, że zamiast
dopłacić różnicę, czyli 50 groszy, trzeba zapłacić złotówkę. Nie jest to duża kwota, ale nie tak
umawiały się strony.
Na takim przykładzie znakomicie widać dlaczego słabszą stroną umowy jest konsument. Formalnie
należy mu się zwrot nadpłaty, ale dochodzenie roszczeń w rzeczywistości się nie opłaca. Nawet
złożenie reklamacji, dopilnowanie, aby udzielono odpowiedzi, pochłania czas. W efekcie do
konsumenta przylgnie jeszcze łatka awanturnika.
Czyli Allegro mówi, jak przy wydawaniu reszty: będę winny 50 gr. Ilu konsumentom tak powiedziało?

Absurd 3
Sprawa ze sklepem IKEA. Sytuacja Pana Bartłomieja, który złożył reklamację przez stronę internetową
szwedzkiego sklepu. Minęło 14 dni, a odpowiedzi brak. Konsument dzwoni na infolinię – tak IKEA
wymieni produkt, wyśle kurierem. Pan Bartłomiej wolał dokonać wymiany osobiście, więc
zapewniono go, że towar będzie czekał z samego rana w wybranym sklepie. Już na miejscu
Konsument w punkcie obsługi usłyszał: „Proszę Pana, ja Panu zwrócę pieniądze za produkt na kartę
podarunkową, a Pan pójdzie sobie na sklep i kupi od nowa, tak będzie szybciej niż ja Panu tutaj
zamówię.” Pan Bartłomiej się zgodził, poszedł na halę, znalazł produkt, który był… o 5 zł droższy. Więc
znowu wycieczka, akurat do tego samego okienka. Pani twierdzi, że trzeba dopłacić. Mimo, że
chodziło o reklamację. Pomogła dopiero interwencja przełożonego.
Fakt – historia zakończona happy endem. Ale brak odpowiedzi na reklamację, chodzenie po sklepie,
próba zbycia klienta. Trochę tego za dużo, jak na jedną reklamację.
(bez zdjęcia)

