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Фелипе 
подава 
жалба...

Споразуме-
ние с орган 
за решаване
на спорове...

Случаят се 
разглежда...

Случаят е 
закрит.

Онлайн решаване на спорове

Платформата за онлайн решаване на спорове ще ви помогне  
да решите спор с потребители в 4 етапа, онлайн и извън съда.

4 ЕТАПА ЗА  
ПО-ДОБЪР БИЗНЕС

Той изпраща своята жалба чрез платформата на своя език.  
Вие я получавате на вашия език заедно със списък на органите за 
решаване на спорове, които биха могли да намерят решение за тази 
жалба.

?  ПОМОЩ
Не разбирате процедурата? Свържете се с вашето национално  
звено за контакт.

Фелипе не е доволен. Лампата, която е поръчал на вашия 
уебсайт, току-що е пристигнала в Мадрид, но не отговаря 
на описанието, публикувано в интернет. Неговият проблем 
вече е ваш проблем...

Вие и Фелипе разполагате  
с 30 дни, за да се 
споразумеете. Първо избирате 
вие, след което Фелипе трябва 
да даде съгласието си.

?  ПОМОЩ
Не знаете правата си? Свържете се с 
вашето национално звено за контакт.

НЕ сте съгласни...
Край.
Вашето национално звено 
за контакт
може да предложи 
алтернативи.
Губите възможността за 
лесно онлайн решаване 
на проблема.

Органът не може да се 
заеме със случая.
Край.
Обърнете се към вашето 
национално звено
за контакт за други 
възможности.

Органът за 
решаване на 
спорове
разполага с  
90 дни, за да 
намери решение.

Начин на действие

Намерено е решение  
и вие и Фелипе сте информирани.
Разочарованият клиент може да 
стане лоялен клиент.

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ТЪРГОВЦИТЕ
Продавате стоки и услуги онлайн в ЕС? 
Според законодателството на ЕС 
трябва:

  Да предоставите връзка 
(линк) към платформата за 
онлайн решаване на спорове във 
вашия уебсайт.

  Да публикувате вашия имейл  
 на уебсайта си.

Ако сте се споразумели да използвате специален 
орган за решаване на спорове или ако такова 
споразумение се прилага колективно за вашия 
сектор, тогава вие също трябва:

  Да предоставите връзка (линк)  
към платформата във вашата оферта, 
изпратена по имейл.

  Да предоставите информация за платформата 
във вашите договорни условия.

Не допускайте недоразуменията  
да излязат извън контрол

Платформа за онлайн решаване на спорове
http://ec.europa.eu/odr

Допълнителна информация за бизнеса и онлайн решаването на спорове в ЕС
http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_bg.htm

ПЛАТФОРМА 
ЗА ОНЛАЙН 

РЕШАВАНЕ НА 
СПОРОВЕ НА ЕС 


