
Acció amb el suport de

Què és el 

La compra a distància realitzada a través 
d’internet s’anomena comerç electrònic. 
Es pot fer tant amb un ordinador, com amb un 
telèfon mòbil, tablet, consola de videojocs i fins 
amb un televisor.
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Avantatges 
No és necessari dirigir-se a 

un establiment ni realitzar 

llargues cues per a obtindre un 

producte. 

Estalvi de gran quantitat de 

temps buscant un producte.  

És més fàcil comparar preus i 

obtindre opinions.  

 

Es pot comprar en altres parts 

del país i fins i tot en diversos 

països del món. 

Capacitat per a trovar una gran 

quantitat de productes variats. 

No van els venedors darrere teu 

preguntant-te qué vols.

La compra i devolució  
de productes
Compra en tendes al carrer i centres comercials: 
La devolució és voluntària, pel termini, articles i forma, que 

l’establiment determine.

Compra a casa i en excursions: 
La devolució legal és de 14 dies naturals des de la compra 

o lliurament del producte. Gratuïta.

Compra a distància (internet i telèfon): 
La devolució legal és de 14 dies naturals des de la 

compra o lliurament del producte. Ha d’abonar el cost de 

l’enviament de devolució. 

La garantia i les reclamacions
Qualsevol producte nou, té una garantía de 2 anys, i 

si és usat, de 1 any. 

Conservar tiquet o factura per tal de poder exercir 

la garantia o reclamar les avaries o defectes de 

funcionament.  

Davant qualsevol incidencia, cal posar-se en contacte 

amb el Servei al Client per a comentar el problema. 

Si no fan cap cas, convé fer una reclamació 

Acudir a la OMIC o Associació de Consumidors per 

tal de posar reclamació per escrit, aportant tota la 

documentació. 

Si no s’atén la queixa, acudir al Sistema Arbitral de 

Consum, si l’empresa està adherida, procediment 

gratuït, o a la via judicial. 

Avantatges i desavantatges  
del comerç electrònic.

Desavantatges
No es pot provar el producte 

abans de comprar-lo. 

Falta un tracte més directe de 

persona a persona. 

 

És necessari posseir un 

dispositiu electrònic amb accés 

a internet per a realitzar les 

compres i tarjeta bancaria. 

Riscos de seguretat per al 

comprador, tant si arribarà la 

compra com si et cobraran més 

diners en el teu compte.

La compra tardarà en arribar.

Despesses si vols tornar el 

producte comprat. 

Les opinions i fotos del producte 

podrien ser falses.
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