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Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή
(ΕΚΚ) εκτείνεται σε όλα τα κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, Νορβηγία
και Ηνωμένο Βασίλειο. Το Δίκτυο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τις εθνικές κυβερνήσεις.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΚΚ
Κύπρου προς τους καταναλωτές είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Το Ευρωπαϊκό
Κύπρου μπορεί:
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•

•

Κέντρο

Καταναλωτή

Να σας πληροφορήσει σχετικά με τα
δικαιώματα σας ως καταναλωτής και
να σας παρέχει βοήθεια όταν
αντιμετωπίζετε
πρόβλημα
στις
διασυνοριακές σας συναλλαγές από
από έμπορο, ο οποίο εδρεύει σε άλλο
κράτος-μέλος της Ε.Ε., την Ισλανδία,
Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Να σας ενημερώσει σχετικά με τους
εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης
του παραπόνου σας, εάν δεν
εξευρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή
λύση.
Να σας πληροφορήσει σχετικά με την
εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε
θέματα προστασίας του καταναλωτή.
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Επίσης, το Δίκτυο των ΕΚΚ δεν έχει
κυρωτικές αρμοδιότητες, δεν διενεργεί
πραγματογνωμοσύνες και δεν εκπροσωπεί
τους καταναλωτές σε υποθέσεις τους με
προμηθευτές ενώπιον δικαστηρίων.

