Riżoluzzjoni ta’ Tilwim Onlajn
PASSI GĦAL
NEGOZJU AĦJAR
Il-pjattaforma għar-Riżoluzzjoni ta’ Tilwim Onlajn tgħinek issolvi tilwim
mal-konsumaturi f’erba’ passi, onlajn u barra mill-qorti.

Kif taħdem
Felipe mhuwiex kuntent. Il-lampa li ordna minn fuq il-websajt
tiegħek għadha kemm waslet Madrid, iżda ma taqbilx maddeskrizzjoni onlajn. Il-problema tiegħu issa hija tiegħek ukoll…

PJATTAFORMA
TAL-UE GĦARRIŻOLUZZJONI
TA’ TILWIM
ONLAJN
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Felipe
jilmenta…

Huwa jibgħat l-ilment tiegħu permezz tal-pjattaforma, bil-lingwa
tiegħu. Inti tirċeviha bil-lingwa tiegħek flimkien ma’ lista ta’ korpi ta’
riżoluzzjoni tat-tilwim li jistgħu jindirizzaw l-ilment.

?

GĦAJNUNA
M’intix tifhem il-proċedura?
Ikkuntattja lill-punt ta’ kuntatt nazzjonali tiegħek.

Ftehim
dwar korp
tar-riżoluzzjoni
ta’ tilwim…

Int u Felipe għandkom
30 ġurnata sabiex taqblu.
Inti tagħżel l-ewwel, imbagħad
Felipe jrid jaqbel.

?

GĦAJNUNA
Ma tafx x’inhuma d-drittijiet tiegħek?
Ikkuntattja lill-punt ta’ kuntatt
nazzjonali tiegħek.

Int MA taqbilx…
Jintemm kollox.
Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali
tiegħek jista’ jipprovdi
alternattivi.
Inti titlef iċ-ċans li tirranġa
l-affarijiet faċilment onlajn.
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Il-korp tar-riżoluzzjoni Il-korp ma jistax jieħu
l-każ f’idejh.
tat-tilwim għandu
90 ġurnata
Jintemm kollox.
sabiex isib soluzzjoni. Ikkuntattja lill-punt ta’ kuntatt
nazzjonali tiegħek għal
alternattivi oħrajn.

Il-każ jiġi
eżaminat…
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Il-każ
jingħalaq.

Tinstab soluzzjoni

u int u Felipe tiġu infurmati.
Konsumatur li darba kien
diżappuntat issa jista’ jsir wieħed
leali.

XI JRIDU JAGĦMLU N-NEGOZJANTI
Qed tbigħ prodotti jew servizzi onlajn
fl-UE? Il-liġi tal-UE tfisser li inti trid:

Tinkludi link għall-pjattaforma

Jekk qbiltu li jintuża korp ta’ riżoluzzjoni tattilwim speċifiku jew jekk japplika tali ftehim b’mod
kollettiv għas-settur tiegħek, int trid ukoll:

Tinkludi link għall-pjattaforma meta
tagħmel offerta permezz tal-email.

għar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim Onlajn
mill-websajt tiegħek.
	Tinkludi l-email tiegħek fuq
il-websajt tiegħek.

	Tinkludi informazzjoni dwar il-pjattaforma
fit-termini u l-kundizzjonijiet
kuntrattwali tiegħek.

Tħallix in-nuqqas ta’ ftehim
iwassal għal telf ta’ kontroll
Pjattaforma għar-Riżoluzzjoni ta’ Tilwim Onlajn
http://ec.europa.eu/odr
Aktar dwar in-negozju u r-Riżoluzzjoni ta’ Tilwim Onlajn fl-UE
http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/resolving-disputes/index_mt.htm
Ġustizzja
u Konsumaturi

