EKARZ JAKO DYSTRYBUTOR
t  LSUPLEMENTÓW
DIETY

.

Wprawdzie lekarz moze stwierdzic u pacjenta niedobory
witamin i minerałów oraz zalecic diete, to jednak
.
.
handel, sprzedaz albo posrednictwo w sprzedazy
suplementów diety w gabinecie w godzinach przyjec
sa co do zasady zakazane. Podobnie niedozwolona jest
.
.
w czasie dyzuru lekarza sprzedaz produktów przez
.
osoby trzecie. Jednakze wyrokiem z dnia 29 maja 2008 r.
Niemiecki Trybunał Federalny (sygn. akt: I ZR 75/05)
zezwolił lekarzowi w pomieszczeniach swojego
.
gabinetu prowadzic działalnosc gospodarcza, jezeli
.
ta jest niezalezna pod wzgledem czasowym,
organizacyjnym, gospodarczym i prawnym od jego
lekarskiej działalnosci.

W internecie oraz katalogach wysyłkowych
.
mozna znalezc niezliczona ilosc ofert
suplementów diety. Rozpowszechnia sie
.
.
równiez sprzedaz na tzw. prezentacjach.
.
Te formy sprzedaz y niosa ze soba liczne
ryzyka.
Kolejny kanał dystrybucji: Niektórzy lekarze
sprzedaja w swoich gabinetach w godzinach
przyjec suplementy diety albo podobne
produkty. Tym samym naruszaja kodeks
lekarski.
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Naduz ywanie zaufania pacjentów szukajacych
pomocy narusza etyke zawodu lekarza, dla którego
.
najwazniejsze powinno byc dobro pacjenta. Wiele
.
pacjentów nie moze odmówic lekarzowi i korzysta
z ofert przereklamowanych produktów, zamiast
poprosic go o czas do namysłu i porównania cen.

.

  Wskazówka: Jezeli lekarz narusza kodeks
.
lekarski, nalezy zgłosic to we własciwej
.
izbie lekarskiej, równiez w celu ochrony innych
pacjentów. Prosze poinformowac ponadto
Centrale Konsumencka (Verbraucherzentrale)!
Pacjenci nie powinni dawac sie namówic przez
lekarza do zakupu i stosowania okreslonych
suplementów diety. Same ogólne zalecenia
suplementacji witamin i minerałów sa jak
.
najbardziej dozwolone, jednak nalez y
.
.
zachowac ostroznosc, jezeli lekarz naciska
.
na konkretny preparat badz twierdzi, ze
tylko ten wchodzi w gre.

Wiecej informacji znajdziecie na stronie
internetowej:
www.verbraucherzentrale.de
www.klartext-nahrungsergaenzung.de

INTERES NA ZDROWIU
.

Sprzedaz suplementów diety przez internet,
katalogi wysyłkowe, na prezentacjach,
u lekarza

t

.

.

ODSTAPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ
t  PRZEZ
INTERNET, WYSYLKOWO ALBO NA

  NA CO NALEZ Y UWAZ AC PRZY
ZAKUPIE SUPLEMENTÓW DIETY PRZEZ
INTERNET I KATALOGI WYSYŁKOWE:
.

W internecie nierzadko mozna natrafic na suplementy
diety, które nie odpowiadaja ustawowym wymaganiom.
W najlepszym przypadku sa tylko nieskuteczne,
.
w najgorszym moga zagrazac zdrowiu!
•	Podchodz z rezerwa do obietnic szybkich
i nierealistycznych efektów!
.

•	Zachowaj ostroznosc, gdy produkty zawieraja˛ nieznane
składniki, które sa˛ dostepne wyła˛cznie u jednego
oferenta!
.

•	Podchodz ostroznie do produktów polecanych
na forach internetowych. Bardzo czesto jest to
w rzeczywistosci ukryta reklama.
.

•	Pamietaj, ze suplementy moga wchodzic
w niebezpieczne interakcje z lekami!
.

•	Zachowaj ostroznosc, gdy sprzedawca ma siedzibe
za granica (w szczególnsci poza UE). Dochodzenie
swoich praw w takim przypadku bedzie utrudnione
.
albo całkowicie niemozliwe. Ponadto produkty, które
sa wysyłane z zagranicy, z reguły nie podlegaja
.
kontroli niemieckiego nadzoru zywnosci. Suplementy
diety spoza Niemiec moga byc pod pewnymi
warunkami zakwalifikowane jako lekarstwa. W efekcie
.
.
moze sie zdarzyc, ze zostana one przejete przez
.
celników, a na zamawiajacego zostanie nałozona kara.
•	Sprawdzaj impressum, gdzie znajduja sie dane
przedsiebiorcy, takie jak: dane rejestrowe, wskazanie
osoby reprezentujacej przedsiebiorstwo czy adres
pocztowy. W przypadku, gdy jest podany tylko numer
skrzynki pocztowej albo adres za granica, powinno
zapalic sie swiatełko ostrzegawcze: W przypadku
skorzystania z prawa do zwrotu albo wystapienia
problemów zdrowotnych zidentyfikowanie takiego
.
przedsiebiorcy moze byc bardzo utrudnione albo
.
nawet niemozliwe.

PREZENTACJACH
•	Zwróc uwage na cene brutto (z podatkiem VAT),
koszty wysyłki oraz ewentualne koszty opłaty za
przesyłke pobraniowa, aby nie wpasc w finansowa
pułapke. Tylko przy uwzglednieniu wszystkich
.
dodatkowych kosztów mozna rzeczywiscie porównac
ceny produktów.
.

Jeszcze przed złozeniem zamówienia w internecie lub
w katalogach wysyłkowych powinnismy miec dostep do
podstawowych informacji dotyczacych produktu w jezyku
niemieckim. Sa to:
•	okreslenie „suplement diety”,
• wykaz składników,
.
• substancje odzywcze badz substancje czynne,
• oznaczenie ewentualnych alergenów,
• waga netto, liczba kapsułek,
• dane dotyczace producenta i zakładu pakujacego.

Zamawianie produktów przez internet albo katalogi
.
wysyłkowe nalezy do umów zawieranych na odległosc.
Natomiast kupujac suplementy na organizowanych
prezentacjach zawieramy tzw. umowy poza lokalem
.
przedsiebiorstwa. Od tego rodzaju umów mozna co
do zasady odstapic w terminie 14 dni. Termin ten
liczy sie od momentu prawidłowego poinformowania
o warunkach, terminie i sposobie odstapienia od
.
umowy. Jezeli sprzedawca nie pouczy nas o prawie
.
odstapienia od umowy w sposób nalezyty, to 14-dniowy
.
termin nie zaczyna biec. Jednakze po upływie 12 miesie.
cy i 14 dni od zawarcia umowy sprzedaz y nie bedziemy
.
juz mogli zwrócic produktu bez podania przyczyny.

Ponadto zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie suplementów
.
.
diety nalez y podac ostrzezenia i wskazówki dotyczace ich
stosowania.

UWAGA!
  SUPLEMENTY DIETY NA PREZENTACJACH
t
Doswiadczenia Centrali Konsumenckiej (Verbraucher.

zentrale) pokazuja, ze na organizowanych prezentacjach
.
stosuje sie agresywne metody sprzedaz y i przedstawia
watpliwe efekty działania suplementów. Czesto ludzie
starsi badz chorzy daja sie namówic na zakup zbyt
.
drogich produktów. Nierzadko przedstawia sie równiez
rzekome pozytywne doswiadczenia innych uczestników.

 Wskazówka: W razie pytan albo skarg prosze
zwrócic sie do Centrali Konsumenckiej
(Verbraucherzentrale)!

.

.

W celu odstapienia od umowy nalezy złozyc
stosowne oswiadczenie. Samo odesłanie badz
.
.
nieprzyjecie towaru nie wystarczy. Nalezy równiez
zachowac dowód odstapienia od umowy (np. list
polecony, wydruk z faksu). Musimy odesłac towar
.
do sprzedawcy w ciagu 14 dni od złozenia oswiadczenia o odstapieniu od umowy.

  Wskazówka:
W
przypadku
pytan
dotyczacych
odstapienia
od
umowy
skontaktuj sie jak   najszybciej z Centrala
Konsumencka (Verbraucherzentrale).

