
Acció amb el suport de

DRETS DE LES PERSONES 
CONSUMIDORES EN LA  
CONTRACTACIÓ PER  
INTERNET



Utilitza una xarxa segura. Evita 
utilizar connexions de wifi 
públiques per tal de no posar en 
risc les teues dades bancàries i 
personals.

Comprova que la página web 
comence per “https”. Abans 
d´introduir les teues dades 
personals i bancàries, comprova 
que l´enllaç de la página web 
s´inicie amb el xifrat “https”.

Comprova les condicions de 
seguretat de protecció de 
dades. És aconsellable revisar 
que l´empresa et garanteix la 
privacitat de les teues dades 
personals, bancàries, axí com les 
condicions i cost d´enviament, 
devolucions i garanties del 
producte adquirit. 

Comprova que el teu dispositiu 
té antivirus i intenta evitar 
teclats virtuals, perquè aquests 
poden estar manipulats. 

Usa contrasenyes segures, 
combinant lletres, nombres i 
diferents caràcters.
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Per a realizar compres  
online amb seguretat,  
cal tindre en compte les 
següents recomanacions:

Utilitza sistemes de pagament 
segurs, com aquells en què 
actúen mediadors. Utilitza 
targetes de pagament virtuals 
amb quantitat exacta de diners i 
evita les transferències.

Moltes vegades trobem el que 
necessitem en botigues online 
que no coneixem o amb poques 
referències. Abans de realitzar la 
teua compra aprofitant aqueixa 
irresistible oferta, dona una 
ullada en la web per a esbrinar 
qui són. Revisa les condicions 
d’enviament i de devolució, i 
per si de cas, llig les opinions 
o experiències d’altres usuaris 
comprant en aquesta botiga.

Compra a pàgines web de 
confiança i evita productes 
o ofertes excessivament 
econòmiques que no pogueren 
correspondre a la realitat o 
suposar productes de baixa 
qualitat i seguretat.

Comprova el producte que estàs 
comprant llegint atentament les 
característiques del producte 
(especialment la lletra xicoteta), 
verifica posibles costos 
d´enviament, devolució i termini 
de lliurament.
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14Es pot desistir d’una compra o 
contracte sense haver de donar 
explicacions en els 14 dies 
posteriors. Precisament per això 
és necessari parar atenció als 
terminis, tant de lliurament com 
precisament de renúncia.

Que la compra siga online no 
significa que no pugues disposar 
d’una factura electrònica 
per a poder reclamar, per 
exemple, temes de garanties. 
És important que guardes una 
còpia de les factures emeses 
per la botiga online, factures 
que se solen enviar juntament 
amb el producte adquirit però 
a les quals també podem 
accedir normalment en l’apartat 
corresponent del nostre compte.

Escull empreses radicades a la 
Unió Europea, ja que la garantía 
i terminis de devolució podrien 
ser diferents.

Has de tindre en compte que 
si compres a un particular un 
producte de segona ma, no 
s´aplicaran els mateixos drets 
i garanties que al comprar un 
producte d´una empresa.

Mentre que la compra d’un ben 
nou a un empresari i professional 
té una garantia de 2 anys; i 
la compra d’un ben usat a un 
empresari o professional, té 
1 any de garantia, la compra 
entre particulars redueix 
aquesta garantia a 6 mesos, 
que a més vindrà limitada per 
les característiques i estat del 
producte, el seu preu i antiguitat 
i tares o defectes que hagueren 
sigut comunicats o foren 
fàcilment detectables.
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