ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΕΕΒΣ: 8.13.03.3

11 επτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΑΠΟΤΡΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΤΜΜΟΡΦΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ
ωσ θ Αρμόδια Αρχι για τθν εφαρμογι των περί τθσ Γενικισ Αςφάλειασ των Προϊόντων Νόμων
και των περί των Βαςικϊν Απαιτιςεων που πρζπει να πλθροφν Κακοριςμζνεσ Κατθγορίεσ των
Προϊόντων Νόμων, κατά το μινα Αφγουςτο, προχϊρθςε ςε απόςυρςθ από τθν κυπριακι
αγορά των πιο κάτω προϊόντων τα οποία κρίκθκε ότι εγκυμονοφν ςοβαροφσ κινδφνουσ για
τθν υγεία και τθν αςφάλεια των καταναλωτϊν ι δεν ςυμμορφϊνονταν με τισ ςχετικζσ
πρόνοιεσ τθσ νομοκεςίασ:

1
Περιγραφή:

Κοριτςίςτικο φόρεμα

Επωνυμία:

DR Moda

Ειςαγωγζασ:

-

ημείο Εντοπιςμοφ:

M. A. Scarlet Boutique

Μοντζλο:

2777

Γραμμοκώδικασ:

-

Χώρα Προζλευςησ:

Ιταλία
Τραυματιςμοφ από τθν παρουςία κορδονιϊν που δζνουν ςτο
πίςω μζροσ του ενδφματοσ.

Κίνδυνοσ:

2
Περιγραφή:

Κοριτςίςτικθ μπλοφηα

Επωνυμία:

Asida

Ειςαγωγζασ:

Φωτογραφία

-

ημείο Εντοπιςμοφ:

M. A. Scarlet Boutique

Μοντζλο:

5214

Γραμμοκώδικασ:

-

Χώρα Προζλευςησ:
Κίνδυνοσ:

Φωτογραφία

Ιταλία
Τραυματιςμοφ από τθν παρουςία κορδονιϊν που δζνουν ςτο
πίςω μζροσ του ενδφματοσ.
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3
Περιγραφή:

Φαντεηί αναπτιρασ

Επωνυμία:

Cyprus Lighter

Διανομζασ:
ημείο Εντοπιςμοφ:

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(Λεμεςόσ)
P. MANGAS HOME
IMPROVEMENT (Λεμεςόσ)

Μοντζλο:

61953

Γραμμοκώδικασ:

50103942

Χώρα Προζλευςησ:
Κίνδυνοσ:

Φωτογραφία

Κίνα
Πυρκαγιάσ και εγκαυμάτων λόγω του ότι είναι ελκυςτικοί ςτα
παιδιά και μπορεί να εκλθφκοφν ςαν παιχνίδια.

ΤΣΑΕΙ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ
Η Υπθρεςία Προςταςίασ Καταναλωτι καλεί τουσ καταναλωτζσ ςε περίπτωςθ που κατζχουν
τα πιο πάνω προϊόντα να ςταματιςουν να τα χρθςιμοποιοφν και να τα επιςτρζψουν ςτον
πωλθτι, δθλαδι από το κατάςτθμα από τα οποία τα ζχουν προμθκευτεί και παράλλθλα να
τθν ενθμερϊςουν ςχετικά.
Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τον περί Οριςμζνων Πτυχϊν τθσ Πϊλθςθσ Καταναλωτικϊν
Αγακϊν και των Συναφϊν Εγγυιςεων Νόμο, ςε περίπτωςθ αγοράσ μθ αςφαλοφσ προϊόντοσ,
ο καταναλωτισ δικαιοφται ςε αντικατάςταςθ του προϊόντοσ, ϊςτε το προϊόν να είναι
ςφμφωνο προσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ πϊλθςθσ. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο
καταναλωτισ δικαιοφται να υπαναχωριςει, δθλαδι να επιςτρζψει το προϊόν ςτον πωλθτι
και να λάβει πίςω το πλιρεσ ποςό που πλιρωςε. Υπενκυμίηεται ότι τα πιο πάνω δικαιϊματα
ιςχφουν για περίοδο 2 ετϊν από τθν αρχικι παράδοςθ του προϊόντοσ ςτον καταναλωτι και
ότι τθν αποκλειςτικι ευκφνθ ζναντι του καταναλωτι ζχει πάντα ο τελικόσ πωλθτισ.
Στθν περίπτωςθ που ο πωλθτισ αρνείται να ανταποκρικεί ςτα πιο πάνω δικαιϊματα του
καταναλωτι, καλείται ο καταναλωτισ να υποβάλει γραπτϊσ το παράπονο του μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ τθσ Υπθρεςίασ Προςταςίασ Καταναλωτι (www.consumer.gov.cy).
Τζλοσ, τουσ υπενκυμίηει ότι μποροφν να ενθμερϊνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα που
εντοπίηονται ςτθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ Υπθρεςίασ Προςταςίασ
Καταναλωτι ςτθ διεφκυνςθ www.consumer.gov.cy ι μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του Συςτιματοσ
Ταχείασ Ανταλλαγισ Πλθροφοριϊν για Επικίνδυνα Προϊόντα (GRAS-RAPEX) ςτθ διεφκυνςθ
www.ec.europa.eu/rapex.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ ι για υποβολι καταγγελίασ οι καταναλωτζσ μποροφν να
επικοινωνοφν με τθν Υπθρεςία μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ (www.consumer.gov.cy) ι ςτα
τθλζφωνα:
 Γραμμι Καταναλωτι 1429
 Κεντρικά Γραφεία Λευκωςίασ 22200926, 22200930 και 22200925
 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεςοφ 25819150
 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακασ /Αμμοχϊςτου 24816160
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