15 Απριλίου, 2014

Σεμινάριο:
Συμβάσεις μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή Νόμος 133(Ι)/2013 για τα δικαιώματα των καταναλωτών
και
Νόμος 103(Ι)/2007 για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές των Επιχειρήσεων
προς τους Καταναλωτές
Η εναρμόνιση φέρνει σημαντικές αλλαγές!
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας
και Τουρισμού διοργανώνουν στις 7 Μαΐου 2014, η ώρα 16:00 μ.μ., στον 7ο όροφο του
Επιμελητηριακού Μεγάρου ενημερωτικό σεμινάριο για τις βασικές πρόνοιες του Νόμου όσον
αφορά τα Δικαιώματα των Καταναλωτών που τίθεται σε ισχύ στις 13 Ιουνίου 2014.
Η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/83/ΕΕ θέτει νέες ρυθμίσεις περί προστασίας
των καταναλωτών που αφορούν ουσιαστικά κάθε μορφή εμπορικών συναλλαγών μεταξύ
επιχειρήσεων και καταναλωτών που γίνονται είτε σε φυσικά εμπορικά καταστήματα, είτε
σε εξ’ αποστάσεως συμβάσεις, είτε σε εκτός εμπορικού καταστήματος συμβάσεις.
Επίσης, θα ακολουθήσει παρουσίαση του Νόμου περί των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών των
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές Νόμος του 2007, Ν. 103(Ι)/2007, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ
στις 12/12/2007. Θα γίνει επεξήγηση των βασικών προνοιών του Νόμου όπως οι
παραπλανητικές πρακτικές, οι παραπλανητικές παραλείψεις και οι επιθετικές πρακτικές
των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές.
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με τους αρμόδιους
λειτουργούς της εντεταλμένης Υπηρεσίας και επομένως θα έχετε τη δυνατότητα να λύσετε
οποιαδήποτε απορία έχετε.
Η διάρκεια του σεμιναρίου υπολογίζεται να είναι συνολικά 2 ώρες και δεν υπάρχει καμία
οικονομική επιβάρυνση για τη συμμετοχή σας.
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν και
αποστείλουν στο ΚΕΒΕ, υπόψη: κα. Μαρία Κωνσταντίνου, Φαξ: 22661044 ή stalo@ccci.org.cy,
την επισυναπτόμενη “Δήλωση Συμμετοχής” το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2014.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες (τηλ. 22889752).
Με εκτίμηση,
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Δελτίο Συμμετοχής – Σεμινάριο
Συμβάσεις μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή Νόμος 133(Ι)/2013 για τα δικαιώματα των καταναλωτών
και
Νόμος 103(Ι)/2007 για τις Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές των Επιχειρήσεων
προς τους Καταναλωτές
Ενημερωθείτε και προβείτε στις απαραίτητες αλλαγές έγκαιρα
7 Μαΐου 2014, η ώρα 16:00 μ.μ
7ο όροφο ΚΕΒΕ, Δεληγιώργη 3, 1066, Λευκωσία

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα:

Όνομα Συμμετέχοντα: …………………………………….................................................
Θέση/ Ιδιότητα Εργασίας: …………………………………………………………………..
Όνομα Οργανισμού/Εταιρείας: ………………………………………………….………….
Τηλέφωνο: ………………………..

Φαξ: …………………………..

E-mail: …………………………………………..…………………………………………..

Να σταλεί στο:
KEBE
Υπόψη: κα. Μαρία Κωνσταντίνου,
φαξ. 22661044 ή E-mail: stalo@ccci.org.cy

Με την συμμετοχή μου σ’ αυτήν την εκδήλωση, συμφωνώ ότι φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης μπορούν να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και σε έντυπες
δημοσιεύσεις του ΚΕΒΕ.
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