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Zakupy na pokazach i na raty: jak skorzystać, jak
się nie dać wykorzystać?

Ilekroć zaglądamy do skrzynki na listy, zawsze czeka tam na nas kilka atrakcyjnych ofert: bezpłatna wycieczka czy obiad w luksusowym hotelu - tylko w zamian za obejrzenie zestawu patelni czy odkurzacza.
Odrobina odmiany od codzienności jest kusząca. Jednak po raz kolejny sprawdza się powiedzenie, że
dzisiaj nie ma nic za darmo. Takie zorganizowane, ekskluzywne pokazy produktów oferują w najlepszym przypadku ceny dużo wyższe niż w sklepie. Jednak co gorsze - organizatorzy często stosują socjotechniki.

ZASADA REWANŻU
Przede wszystkim działa stara jak świat zasada rewanżu.
Za zaoferowany posiłek chcesz się odwdzięczyć - więc
czujesz się w obowiązku kupić produkt. Warto pamiętać,
że kiedy już wybieramy się na taki pokaz, to mamy
prawo zjeść i nic nie kupić. Pomimo zasad dobrego
wychowania, odmówmy rewanżu i wyjdźmy bez
prezentowanego kompletu pościeli czy zestawu
garnków.

PRAWDZIWA PROMOCJA TRWA KILKA TYGODNI
Dalej, organizatorzy głoszą, że promocja i atrakcyjna
cena są aktualne tylko dzisiaj. A na dodatek, to już
naprawdę ostatnie produkty. Bądź mądry - uczciwy
sprzedawca ma dużo atrakcyjnego towaru, bo na tym
zarabia. Prawdziwe promocje trwają dłużej, żeby
przyciągnąć jak najwięcej klientów. W innym przypadku
to po prostu manipulacja.
"Inni już kupili i są zadowoleni" - często słyszymy z ust
sprzedawców. To zwykłe wywieranie presji - ważne jest

to, czy ty będziesz zadowolony, i czy naprawdę
potrzebujesz kolejnego zestawu noży.

ILE KOSZTUJE “POŻYCZKA 0%”?
Zamiast na pokazach, lepiej jest kupować w sklepach.
Ale i tu musimy być czujni - sklepy kuszą zakupami na
raty - 0% na plakatach i ulotkach zachęca do wydawania
pieniędzy. Ale diabeł tkwi w szczegółach, a raczej w
małym druku.
Weźmy pod lupę jeden z popularniejszych sklepów ze
sprzętem RTV i AGD. Oferta "Raty 0%" brzmi wyjątkowo:
ustalasz raty na co najmniej 1 rok, lub aż 3 lata. Ale nic
nie zapłacisz tylko wtedy, kiedy spłacisz wszystko w
ciągu 6 miesięcy! W innym przypadku kredyt będzie
kosztować cię 12%! Cały trik polega na tym, że jako
rozsądny człowiek myślisz, na jakiej wysokości raty
miesięczne cię stać, ale w skali roku: powiedzmy po 100
zł przez 12 miesięcy. Więc ustalasz takie raty, i myślisz,
że zapłacisz 0%. Tymczasem, jeśli nie spłacisz w ciągu 6
miesięcy - czyli do rat musisz dorzucić drugie tyle - to
płacisz dodatkowo aż 144 zł ! (kwota pożyczki to 1200 zł,
a roczne odsetki to 1200*12%=144 zł).
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Bank Spółdzielczy w Płońsku, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim (w ramach programu
edukacji ekonomicznej). Więcej informacji na www.mfc.ortg.pl/badzmadry.

Bądź mądry przed szkodą! Zakupy na pokazach i na raty

WYCOFANIE SIĘ Z UMOWY JEST MOŻLIWE
Jeśli się rozmyślisz, możesz wycofać się z umowy o
pożyczkę w ciągu 14 dni (lub 10 dni, jeśli została zawarta
w restauracji, hotelu czy domu kultury - poza siedzibą
firmy pożyczającej). Wystarczy pisemne oświadczenie o
odstąpieniu od umowy, zwrot całej pożyczonej kwoty (w
terminie 30 dni od odstąpienia od umowy) oraz
zapłacenie odsetek za tą ilość dni, kiedy pożyczka
znajdowała się u ciebie. Oprócz tego nie płacisz żadnych
innych opłat i prowizji.
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A CO, JEŚLI CZUJESZ SIĘ OSZUKANY, LUB
POTRZEBUJESZ POMOCY?
Skontaktuj się z Powiatowym Rzecznikiem
Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Płońsku (ul.
ZWM 10, tel. 23 6643 24 16) lub zadzwoń na Infolinię
Konsumencką 0 800 800 008.

