Увага!
Адкрыта асобная падпіска
на пятнічны нумар
газеты «Звязда»
з дадаткам
«Мясцовае самакіраванне»
(выходзіць штотыднёва).

9 лістапада 2018 г. № 45 (478)

Штотыднёвы
дадатак
газеты

Для фізічных асоб – 633072
Для юрыдычных асоб – 63307
Аформіць падпіску можна
на тэрмін ад аднаго месяца
да паўгода.

ТЭМА ТЫДНЯ

СЁННЯ
Ў НУМАРЫ
На ўзроўні
нанатэхналогій

У Магілёве выпусцілі
вопытны ўзор
тэхвугляроду. стар.
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Фота БелТА.

Старое-новае імя

НОВЫЯ ПРАВІЛЫ ГУЛЬНІ
ДЛЯ СПАЖЫЎЦОЎ І ПРАДАЎЦОЎ

З

23 снежня ўступаюць
у сілу змяненні ў законе
«Аб абароне правоў
спажыўцоў». Ці з'явіцца
на этыкетках беларуская
мова? У якіх выпадках прадавец зможа
павялічыць тэрмін гарантыйнага
рамонту? Ці будуць выдаваць рэшту
з падарункавага сертыфіката?
Мы паглядзелі, якія новаўвядзенні
чакаюць спажыўцоў, а таксама
даведаліся, з якімі праблемамі часцей
сутыкаюцца пакупнікі і што рабіць,
калі вытворца адмаўляецца прызнаваць
дэфект тавару.

ПАРТНЁР ТЭМЫ ТЫДНЯ:

Цану прапішуць
чытэльным шрыфтам
Якія ж змяненні ўвайшлі ў закон? Так,
на таварах абавяжуць змяшчаць інфармацыю аб краіне іх паходжання, калі
яна не супадае з адрасам вытворцы, і аб
класе энергаэфектыўнасці (напрыклад,
у маркіроўцы халадзільнікаў, пральных
і пасудамыечных машын).
Пра даў цы, якія рэа лі зу юць та вар
дыс тан цый на праз рэ кла му ці ін тэрнэт, мусяць указваць цану шрыфтам,
памер якога павінен быць не меншым
за палову самага вялікага шрыфту, які

ёсць у апісанні. Гэта дазволіць зрабіць
ін фар ма цыю чы тэль най, і спа жы вец
радзей будзе памыляцца наконт кошту
пакупкі.
— Значная колькасць зваротаў пры рабоце над праектам закона датычылася
мовы інфармацыі. У гэтай сувязі ўлічана
прапанова аб давядзенні звестак «на беларускай і (ці) рускай мовах», — каментуюць у Міністэрстве антыманапольнага
рэгулявання і гандлю.
Замацавалі таксама права спажыўца на
разлік у наяўнай і безнаяўнай форме.
Пры гэтым прадаўцу забаронена
ўстанаўліваць розныя цэны ў залежнасці ад формы аплаты. стар.
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У Гомелі вуліцы вярнулі
дарэвалюцыйную
назву.

стар.
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«Іск адклікаем,
просім прабачэння»

Якія формы можа
набыць так званы
спажывецкі
экстрэмізм?

стар.
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Асцярожна:
лекі з інтэрнэту

Магілёўскі актывіст дапамог
выкрыць ашуканскую
схему продажу
стар.
«пустышак».
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